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I(TAB SHALATNYA ORANG SAKIT

Bab: Shalatnya Orang Sakit
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1506. Dari Imran bin Hushain, i, *rnut*t*r, 'inku menderita prniof,,

ambeyen, lalu eku tanyaknn kepada Nqbi SAW tentang cara shalatnya,

maks beliau menjawab, 'shalqtlah engkau sambil berdiri, dan iika tidak

mqmpu, maka sambil duduk, dan jika mampu juga, maka dengan

berbaring.' (HR. Jama'ah kecuali Muslim)

\7L'j r\u ii,' ;i( o li:X'#.i tP ,';.ttt;r;,
1507. An-Nasa'i menambahkan: ".,. laluiika tidakmampu, malra sambil

telentang. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut yang

disanggupinlta."
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1508. Dari Ali bin Ahi Thalib, dari Nabi sAw, helictu bersabda,
,orang yang sokit melaksanakan shalat sambil berdiri, bila ia
*orn1ri. .lika ticlak mampu ntakT shalat sambil duduk, bila tidak

mampu sujurt maka berisyarat dengan kepalanya dan menjadikan

suluinya lebih rencJah daripatla rukunya, jika tidak mampu shalat

sambil durtuk maka shalat sambil berbaring pada pinggang kanannya

ntengharlap ke arah kiblat. Jika tidak mampu juga berbaring pada

pfn[gang kanannya, maka shalat sambil terlentang sementara kedua
-kokinya 

ntenghadap ke aroh kiblat-" (HR' Ad-Daraquthni)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Konteksnya

hadits ini menunjukkan bahwa bila ia tidak mampu berisyarat dalam

keadaan terlentang, maka ia tidak wajib apa-apa setelah itu' Ada juga

yang mengatakan wajib berisyarat dengan mata, ada juga yang

mengatakan dengan hati dan ada juga yang mengatakan membacakan

Al Qur'an di dalam hati dan dzikir dengan lisan kemudian dengan

hati. Demikian ini yang ditunjukkan oleh firman Allah, "Maka

bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (Qs. At-

Taghaabun (6a): 16) dan sabda Nabi SAW, "Apabila aku

menterintahkan kalian untuk melaksanakan suatu perintah, maka

I aks anokanl ah dar iny a s emampu kalian'"

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Bila orang sakit tidak

mampu berisyarat dengan kepalanya, maka gugurlah kewajiban shalat

darinya, dan ia tidak harus berisyarat dengan matanya. Demikian

madzhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Ahmad'

Bab: Shalat di Perahu

1509. Dari Maimun
"Nabi SAI( ditanya,

o/ o o Jl b"; )L 5lAl .11 JjQ* .' r.> \'. ":'::

bin Mahran, dari lbnu Umar, ia menuturkan,

'Bagaimana aku shalat di atas perahu?' Beliau
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menjawctb, 'Shalatlah sambil berdiri, kecuali bila engkou khuwalir
tenggelam. "' (HR. Ad-Daraquthni dan Abu Abdillah Al Hakim di
dalam Al Mustadrat, sesuai dengan syarat Ash-Shafuifoain)

y r.?rl, t' ; rc *.2 ;Ss'& ;: i *' * *
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1510. Dari Abdullah bin Abu 'Ulbah, ia menuturkan, "Ahr meny'ertai

Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairoh di dalam
sebuah perahu. Mereka melalrsanakan shalat dengan bercliri secora
berjama'ah, salah seorang mereka mengimami mereka, sedang

mereka sudah di pinggir lout." (HR. Sa'id di dalam kitab Sunarnya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Shalatlah sambil berdiri, kecuali bila engkau kltawatir tenggelam)
menunjukkan wajibnya shalat dengan berdiri di dalam perahu dan

tidak boleh sambil duduk kecuali bila takut tenggelam. Udzur-udzur
lainnya dikiaskan dengan udzur takut tenggelam.

Ucapan perawi (sedang mereka sudah di pinggir laut), ini
menunjukkan bolehnya shalat di perahu walaupun memungkinkan
untuk keluar keluar dari perahu dan naik ke daratan.

BAB.BAB SHALAT MUSAFIR

Bab: Memilih Qashar dan Bolehnya Bermakmum

,f.Ui\ o\t)WU,'+, it";p /t *
@tbb.uk rG);J't f Ct,ff,

1511. Dari lbnu Umar RA, ia menuturknn, "Aku pernah menyertai

Rasulullah SAW di dalam perjalanan (safar), beliau mengerjakan

shalat tidak lebih dari dua raka'at. Begitu juga Abu Bakar, Umar dan

;Jt
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(J t s man." (Muttafaq' Alaih)

(Jmar bin Khaththab (rentangfirman Allah), 'Moka tidaklah mengapa

kamu menqasor shalat(mu) jika kamu takut diserang orang-orong

kafir., [Qs. An-Nisaa. (4): t|lJ, bukankah sekaronS orang-orang

sudah aman? " Io meniawab, "Aktt juga pernah mengherankan apa

yang engkau herankan, lalu aku tanyakan kepada Rasulullah sAw
'tentang 

hal itu, lalu beliau bersabda, 'Itu adalah shadoqah yang Allah

shadaqahkan kepada kalian, maka terimalah shadaqah-Nya. "' (HR.

Jama'ah kecuali Al Bukhari)

'J;iJ talil'g.:*'€&Ut e',>"; 'Uu 
u.G *
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1513. Dari Aisyah, ia menuturkan, "Aku keluar bersama Nabi sAll
dalam umrah Ramadhan. Beliau berbuka sedangkan aku puasa, dan

beliau mengqashar shalat sedang aku menyempurnakannya, maka aku

tanyakan, ,Ayah dan ibuku tebusannya, engkau berbuka sementara

aku berpuasa, dan engkau mengqashar (shalat) sementara aku

menyempurnakannya.' Beliau menjawab, 'Engkau telah berbuat baik

wahai Aisyah.," (HR. Ad-Daraqutni, dan ia mengatakan, "Ini isnad

yang hasan.")

- Mukhtashar ltallul Authar
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1514. Dari Ai.syah. "Bahwasanya Nubi SALI. ktdang ntengqa,sfuir

kelika saJar d{tn kuclang menyempurnukan. Bcliuu juga kadang
berbuku dan kadang berpuasa." (l'lR. Ad-Daraqutni. dan ia

mengatakan, "lsnadnya shahih.")
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1515. Dari Llmor, bahwasanya ia berkatu, "shcrlat tii perjalanor rtu,
raka'at, shalat dhuha dua raka'at, shalut ldul Fithri dua raka'at,
shalut .Ium'at dua raka'at. Itu sempurna tanpa tnengurangi, sesuai
dengan penuluran lisan Muhammad SArli." (HR. Ahmad, An-Nasa'i
dan Ibnu Majah)

jrt ffi
44.

uJl ir ui19 f

,ot

crJb.5 J d.-r')l
o , c. og-e-*-r'

o. l t t
r.Jl t->..rts a-er) Cjj ffi 1' J";''

.t,o / t..
(.t^>l ollr;

,lrt
'tG ils ; i' ,/
trz c. ,ctcit.oz.

.@u;,$ ,ll cr-\

, . - ,t, ,. t - 7 .,..1 -,. . ,,
,J-4j jl Url l5t-P
\PJg)J

t

dl

5

rGr l,ila ;ic ;': \:6i W nr i-, "oi i,Ss * ct ,r
t,. . ', i ,, ,..'-.
ol r ,\ .4-Jl 

-9 
'-ir.) rJJt J V, r/- J ,irt .ti 6E L-3

! -t.
((JJkrt

1516. Dari lbnu Umar, ia menuturkan, "sesungguhnya Rasulullah
SALI/ datang kepada kami ketika kami sesat lalu kami mengetahui. Di
antara yang kami ketahui adalah, bahwa Allqh 'Azza wa Jalla telah
memerintahkan kitct agar shalat duo raka'ot di perjalenen." (HR. An-
Nasa'i)
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1517. Dari lbnu (Jmar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
,sesungguhnyu Allah suka bila rukhshah-Nyct d$alunkan

s e h a g ct i nt a na All ah b e nc i b i I a ke m aks i a t an I e r hadctp - l"l y u d i I a kuka n."'
(liR. Ahmad)

Ucapan perawi (Aku pernah menyertai Rasulullah SAW di

clalom pe$alanan (safar), beliau mengeriokan shalat tidak lebih

dari clua raka'at. begitu juga Abu Bakar, Umar dan Utsman).

Disebutkan di dalam Shabih Muslim: "Aku pernah menyertai Utsman

(rlalam perjalanan), dan ia tidak pernah melakukan shalat lebih dari

clua raka'at, hinggu Allah Azzct wa Jalla mewafatkannyo'" An-

Nawawi mengatakan, "Para ulama menakwilkan riwayat ini untuk

selain di Mina, karena ada riwayat yang masyhur bahwa Utsman

mellyempurnakan shalatnya setelah ia menjabat sebagai Khalifah.

Sehingga riwayat tadi diperkirakan adalah selain di Mina." Pensyarah

Rahimahullah Ta'ala mengatakan, "Ketahuilah, bahwa para ahli ilmu

telah berbeda pendapat, apakah mengqashar shalat itu wajib atau

rukhshah, ataukah menyempurnakan shalat itu lebih utama?" Di

bagian lain pensyarah mengatakan, "Dari apa yang telah kami

kemukakan, tampak bahwa pendapat yang kuat adalah yang

menyatakan wajib."
Penuturan Aisyah (Aku keluar bersama Nabi SAW clalam

umrah Ramadhan. Beliau berbuka sedangkan aku puasa, dan

beliau mengqashar shulat sedang aku menyempurnakannya, maka

uktt tanyakan, 'Ayah dan ibuku tebusannya, engkau berbuka

sementsrs aku berpuasa, don engkau mengqashor (shalat)

sementura aku menyempurnakannya-' Beliau meniawab,'Engkau

telah berbuat baik wahai Aisyoh). Pensyarah Rahimahullah 'fa'alcr

mengatakan, "Bila riwayat ini shahih, tentu bisa dijadikan argumen,

namun sayangnya ini tidak bisa digunakan untuk membantah riwayat

yang terdapat di dalam Ash-Shabihain dan lainnya." Disebutkan di

dalam Al lkhtiyaral: Tidak ada riwayat yang valid yang menyebutkan

bahwa ada sahabat yang menyempurnakan shalatnya ketika sedang

dalam perjalanan di masa Nabi SAW. Hadits Aisyah yang menyelisihi

kesimpulan ini tidak dapat dijadikan argumen'

6 - ilukhtashar Nallul Authar
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Bab: Bantahan Bagi yang Berpendapat, Bahwa Bila Berangkat di
Siang Hari, Maka Tidak Mengqashar untuk Shalat di Malam

Hari

'-J-ij .JJri'4ta..'fut # iur j;j'{'4, ,,lu ii ;
' 

.1 , u'1, 
' 

o,,o-. 'oi.t 1. .j -: ,..(4L#) Fr'#t,5+'At'A*
1518. Dari Anas, ia menuturkan, "Aku shalat Zhuhur di Madinah

bersama Nabi SAW empat raka'at, dan aku pun shalat Ashar bersama

beliau di Dzulhulaifah dua rako'at." (Muttafaq'Alaih)

1519. Dari Syu'bah, dari Yahya bin Yazid Al Hana'i, ia menuturkan,

"Aku bertanya kepada Anas tentang mengqashor shalat, ia menjawab,
'Biasctnya Rasulullah SAW, bila bepergian menempuh perjalanan tiga
milt, atau tiga farsakh, beliau shalatnya dua raka'at."'keraguan ini
dari Sy'u'bah. (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

Ucapan perawi (dan aku pun sltalat Ashar bersama beliau di
Dzulhulaifah duo raka'at), pensyarah Rahimahullah Ta'qla
mengatakan: Ini sebagai dalil bolehnya mengqashar di dalam

perjalanan yang berjarak pendek, karena jarak antara Madinah dan

Dzulhulaifah hanya enam mil. Lain dari itu, Dzulhulaifah bukan

merupakan tempat tujuan akhir, karena saat itu perjalanan beliau
sedang menuju Makkah, lalu diputuskan untuk singgah di

Dzulhulaifah, lalu saat itu tiba waktu shalat Ashar kemudian beliau
mengqasharnya. Kemudian beliau terus mengqashar shalat hingga

kembali. Ketahuilah, bahwa telah terjadi perbedaan pendapat yang

t 3 mil : 4,5 km (Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa jarak I mil itu
sama dengan 3000 hasta). (Penerj.)
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cukup panjang di kalangan ulama mengenai kadar jarak yang

dibolehkan untuk mengqashar shalat. Disebutkan di dalam Al Fatfu:

Ibnu Al Mundzir dan lainnya menyebutkan bahwa ada dua puluh

pendapat dalam hal ini. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa

jarak minimalnya adalah jarak perjalanan satu hari satu malam,

sedangkan paling lama adalah selama bepergian dari negeri asalnya.

Ada iuga yang mengatakan mengenai jarak minimal tersebut adalah

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan isnad

shahih dari Ibnu Umar, demikian menurut pendapat Ibnu Hazm Azh-

zhahiri, dan ia memandang berlakunya hukum ini pada semua yang

disebut safar di dalam Kitabullah Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW'

Golongan Azh-Zhahiriyah berpatokan pada konteks hadits Anas,

sehingga menurut mereka bahwa jarak minimal yang membolehkan

untuk mengqashar shalat adalah tiga mil. Disebutkan di dalam Al
Fatb: lni hadits yang paling shahih dan paling jelas dalam masalah ini.

Hadits ini dimaknai oleh yang tidak sependapat dengan mereka,

bahwa maksudnya adalah jarak yang telah ditempuh untuk dibolehkan

mengqashar shalat, bukan jarak perjalanan itu secara keseluruhan.

Memang tidak berlebihan memaknai jarak tersebut, Asy-

Syaf i, Malik, Al-Laits, Al Auza'i dan para ahli hadits serta yang

lainnya juga berpendapat, bahwa tidak boleh mengqashar kecuali

dalam perjalanan dua marhalah, yaitu empat puluh delapan mil

hasyimiyah, demikian yang dikemukakan oleh An-Nawawi.

Disebutkan di dalam Al Fatb: Al Bukhari telah mengeluarkan riwayat

yang menunjukkan pilihannya, bahwa jarak minimal yang

membolehkan untuk mengqashar shalat adalah perjalanan satu hari

satu malam. Pensyarah mengatakan: Adapun hadits Ibnu Abbas yang

menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "W'ahai penduduk Makkah,

janganlah kalian mengqashar dalam perjalanan yang kurang dari

empat burd dari Makkah hingga Asafan." tidak dapat dijadikan

argumen. Karena yang benar bahwa hadits ini mauquf pada Ibnu

Abbas.

Setelah jelas demikian, maka yang diyakini adalah tiga

farsakh, karena hadits Anas tampak ada keraguan (perawinya) yang

menyebutkan antara tiga farsakh dan tiga mil, sedangkan tiga mil itu
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lebih pendek daripada tiga farsakh, maka untuk kehati-hatian diambil
yang lebih panjang, yaitu tiga farsakh. Ibnu Al Mundzir mengatakan:

Mereka telah sepakat, bahwa orang yang hendak bepergian boleh
mengqashar shalat bila telah melewati semua rumah di kampungnya
yang ia tinggalkan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai boleh

atau tidaknya mengqashar shalat sebelum melewati rumah-rumah

tersebut. Jumhur berpendapat, ia baru boleh mengqashar bila telah

melewati rumah-rumah di perkampungan yang ditinggalkannya.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarar: Boleh mengqashar shalat

dalam semua yang disebut safar, baik itu sedikit maupun banyak, dan

tidak ditetapkan jumlahnya, Demikian menurut pendapat golongan

Azh-Zhahlhiyah, dan dikukuhkan juga oleh penulis Al Mughni, baik
itu dalam perjalanan biasa ataupun ihram, dikukuhkan juga oleh Ibnu

Uqail. Sebagian ulama muta'akhir dari para sahabat Ahmad dan Asy-
Syaf i menambahkan, baik ia meniatkan untuk menetapkan lebih dari
empat hari ataupun tidak. Demikian yang diriwayatkan dari
segolongan sahabat.

Bab: Orang yang Sampai di Suatu Negeri (Tempat) Lalu Berniat
Menetap Empat Hari, Maka Boleh Mengqashar Shalat
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1520. Dari Abu Hurairah RA: Bahwasanya ia shalat dua raka'at-dua
raka'at bersama Nabi SAI{ ketika berangkat ke Makkah, baik di
dalam perjalanan maupun selama menetap di Makkah hingga mereka

kembali. (HR. Abu Daud Ath-Thayalisi di dalam kitab Musnadnya)
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1521. Dari Yahya bin Abu Ishaq, dari Anas, ia menuturkan, "Kami

berangkat bersama Nabi SAW dari Madinah menuju Makkrth. Beliatt

shalat dua raka'at-dua raka'at hingga kcuni kembali ke Madinah."

Aku katakan, "Apakah kalian menelap di sana?" Ia menjav'ab'

"Kami menetap di sctna sepuluh (hari)." (Muttafaq'Alaih)

'+'ft'i :?',)\i;Y' 4 v? : rt);.''
1522. Dalarn riwayat Muslim: "Kami berangkol dari Madinah ttntttk

melaksanakan haji" lalu dikemukakan seperti tadi'

Ahmad mengatakan, "Hadits Anas berdasarkan masa menetap

Nabi SAW di Makkah dan Mina. Jika tidak demikian, maka tidak ada

standar selain itu." Ia berdalih dengan hadits Jabir,

-)t')\ 1;A ;.,.-Jt e: q ?t) 
"A'+ k ?f ffi "';sr oi
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1523. Bahwasanya Nabi SAW tiba di Makkah pada pagi hari tanggal

empat Dzulhijjah, lalu beliau menetap di sana pada hari keempat,

kelima, keenam dan ketujuh, lalu beliau shalat Subuh pada hari

kedelapan, kemudian berangkat ke Mina. Kemudian beliau keluar dari

Makkah menuju Madinah setelah hari-hari Tasyriq.

Riwayat semakna juga terdapat di dalam Ash-shabikain dan

Iainnya.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Yang benar,

bahwa orang yang perjalanannya mencapai suatu negeri (atau suatu

tempat) lalu ia berniat menetap di situ selama beberapa hari tanpa

bolak balik, maka tidak disebut sebagai musafir, sehingga ia harus

menyempurnakan shalatnya dan tidak mengqashar'

10 - Uukhtashar ltatlulAuthar



Bab: Menetap di Suatu Tempat untuk Menyelesaikan Suatu
Keperluan dan Tidak Berniat Menetap

r iui :'Js t.C *
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1524. Dari Jabir, ia menuturkan, "Nabi SAI'[/ menelap di Tabuk
seloma dua puluh hari, (selama itu) beliau mengqashar shalat." (HR.

Ahmad dan Abu Daud)
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1525. Dari Imrqn bin Hushain, ia menuturkan, "Aku turut burprrong
bersama Nabi SAW dan turut serta menyaksikan penaklukan
(Makkah). Beliau pun menetap di Mokkah selama delapan belas

malam, beliau tidqk shqlat kecuali dua raka'at-dua raka'at (yakni

diqashar), beliau bersabda, 'Wahai worga negeri ini, shalatlah kalian
empat raka'at, karena kami ini musofir."'(HR. Abu Daud)

Ini menunjukkan bahwa beliau tidak berniat menetap.

1526. Dari lbnu Abbas, ia menuturkan, "Ketika Nabi menaklukkan
Makkah, beliau menetap di sana selama sembilan belas hari dan

meloksanakan shqlat dua raka'at-dua roka'at (yakni diqashar)." Ibnu
Abba.s juga mengatakan, "Maka bila kami bepergian lalu menetap

selama sembilan belas hari, kami pun mengqashar, nomun bila lebih

Mulhtashar lrtatlulAuthar - 11



o , o t o/ t o t,a tr,1 tr,1.

J sP J )!.e ,-ltr :!try,/

(dari itu) kami menyempurnakan (shalat)." (HR. Ahmad, Al Bukhari

dan Ibnu Majah)
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1527. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, namun ia mengemukakan:

"tujuh belas hari" Ia juga menyebutkan: Ibad bin Manshur

mengatakan, dari lkrimah, dari Ibnu Abbas, "menetap selama

sembilan belas hctri."
Dari Tsumamah bin Syarahil, ia menuturkan, "Aku pergi

menemui Ibnu Umar, lalu aku katakan, 'Bagaimana shalatnya

musafir?' Ia menjawab, 'dua raka'at-dua raka'at, kecuali shalat

Maghrib tiga raka'at.' Aku katakan lagi, 'Bagaimana menurutmu bila

kami di Dzulmajaz?' Ia balik bertanya, 'Apa itu Dzulmaiaz?' Aku
jawab, 'Suatu tempat dimana kami berkumpul, berjualan dan menetap

di sana selama dua puluh malam atau lima belas malam.' Ia berkata,

'Aku pernah berada di Azerbaijan, -aku tidak tahu apakah ra

mengatakan empat bulan atau dua bulan- Ialu aku saksikan mereka

shalat dua raka'at-dua raka'at."'(HR. Ahmad di dalam Musnadnya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ola mengatakan: Para ulama

berbeda pendapat mengenai kadar masa yang membolehkan musafir

mengqashar shalat bila ia menetap di suatu tempat tanpa ada kepastian

dan tidak berniat menetap selama beberapa hari tertentu. Yang benar,

bahwa hukum asalnya bagi yang menetap (muqim) adalah

menyempurnakan shalat, karena mengqashar shalat disyariatkan bagi

musafir, sedang muqim (yang menetap) bukanlah musafir. Seandainya

tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah

mengqashar shalat ketika di Makkah dan di Tabuk, padahal beliau

juga menetap di sana selama beberapa hari, tentulah hukum yang

berlaku adalah tetap menyempurnakan raka'at shalat. Dan hukum ini

tidak berubah kecuali dengan dalil, dan dalil yang membolehkan

mengqashar shalat adalah ketidakpastian untuk menetap, dan itu
berlangsung hingga dua puluh hari sebagaimana disebutkan dalam

L2 - Mukhtashar ltailulAuthar

l/|,_



hadits Jabir. Tidak ada riwayat yang shahih dari Nabi SAW bahwa
beliau mengqashar shalat ketika menetap di suatu tempat yang lebih
dari itu, sehingga disimpulkan bahwa kadar masa yang dibolehkan
untuk mengqashar shalat adalah kadar tersebut. Dan tidak diragukan
lagi, bahwa Nabi SAW mengqashar shalat selama masa itu tidak
menafikan qashar yang lebih dari itu, akan tetapi berdasarkan hasil
penelitian terhadap dalil-dalil yang ada menunjukkan demikian.

Bab: Mampir di Suatu Negeri (Tempat) Lalu Menikah, atau
Mempunyai Keluarga di Sana, Kemudian Tidak

Menyempurnakan Shalat
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1528. Dari Utsman bin Affan, bahwasanya ia shqlat di Mina empat
raka'ot, lalu orong-orang mengingkarinya, maka io pun berkota,
"Wahai manusia, sesungguhnya aku berkeluarga (menikah) di
Makkah sejak aku sampai, dan sesungguhnya aku telah mendengar
Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa berkeluarga di suatu negeri,
maka hendaklah ia melal<sanakan sholat sebagai muqim."' (HF..
Ahmad)

Pensyarah Rohimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits ini juga
dikeluarkan oleh Al Baihaqi namun dinilai ma'lul (mengandung cacat)

karena ada keterputusan sanad. Disebutkan di dalam Al Fatfu: Riwayat
yang menyebutkan sebab Utsman menyempurnakan shalat adalah
karena ia memandang bahwa qashar itu dikhususkan bagi orang yang
sedang melakukan perjalanan (di tengah perjalanan, tidak menetap di
suatu tempat dan belum sampai ke tempat tujuan), sedangkan bagi
orang yang menetap di suatu tempat di tengah perjalanannya, maka
berlaku pada hukum muqim (orang yang menetap) sehingga harus

men).empurnakan shalatnya. Ibnu Baththal mengatakan, "Yang benar
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dalam hal ini adalah, bahwa Utsman dan Aisyah berpandangan, bahwa

Nabi SAW mengqashar shalat itu karena beliau mengambil yang

paling mudah bagi umatnya, sedangkan Utsman dan Aisyah memilih
yang berat." Az-Zuhri mengatakan, "shalatnya Utsman di Mina empat

raka'at, karena biasanya pada tahun itu (musim haji) banyak orang

Badui di sana sehingga ia ingin mengajarkan kepada mereka bahwa

shalat itu empat raka'at. Diriwayatkan dari lbnu Juraij, bahwa seorang

badui memanggil Utsman ketika di Mina. 'Wahai Amirul Mukminin.

Aku masih melaksanakan shalat dua raka'at semenjak aku melihatmu

di tahun pertama."' Al Muwaffq Ibnu Quddamah menyebutkan di

dalam At Mughni: "Bila ia (musafir) melewati suatu negeri yang ia

mempunyai keluarga atau harta di sana, maka menurut salah satu

pendapat Ahmad, bahwa ia menyempurnakan shalat, dan menurut

pendapatnya yang lain, bahwa ia menyempurnakan shalat kecuali

sekadar lewat, dan ini merupakan pendapat Ibnu Abbas." Az-Zulut
mengatakan, "Bila ia melewati kebunnya maka ia menyempurnakan."

Malik mengatakan, "Bila ia melewati suatu desa dimana ia

mempunyai keluarga atau harta di sana. maka ia menyempurnakan

bila ia hendak menetap di sana selama sehari semalam." Asy-Syafi'i

dan Ibnu Al Mundzir mengatakan,"la mengqashar selama empat hari

selama tidak berniat menetap, karena ia sebagai musafir yang tidak

berniat menetap empat hari. Ada keterangan yang diriwayatkan dari

Utsman, bahwasanya ia shalat di Mina empat raka'at, lalu orang-orang

mengingkarinya, maka ia pun berkata, 'Wahai manusia, sesungguhnya

aku ini berkeluarga (menikah) di Makkah sejak aku sampai, dan

sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

'Barangsiapa berkeluargo di suatu negeri, maka hendaklah ia

melaksanakan shalat sebagai muqim.' Atsar ini diriwayatkan oleh

Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Ibnu Abbas juga mengatakan,

'Jika engkau sampai pada keluargamu atau hartamu, maka

laksanakanlah shalat sebagai muqim.' Demikian ini karena ia muqim

di suatu negeri yang mana di sana ada keluarganya sehingga negeri

tersebut seperti negeri yang ditinggalkannya."
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BAB.BAB MENJAMAK SHALAT

Bab: Bolehnya Menjamak Shalat

1529. Dari Anas, ia menuturkor, "Adoloh Rasululiah SAW, apabila
beliau bepergian sebelum tergelincir matohari maka beliau
mengakhirkan Zhuhur hingga waktu Ashar, lalu beliau singgah
(berhenti) kemudian menjamak keduanya (Zhuhur dan Ashar). Jika
matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, mako beliau
shalat Zhuhur lalu naik (kendaraan/berangkat)." (Muttafaq 'Alaih)
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1530. Dalam riwayat Muslim: "Apabila beliau hendak menjamak dua
shalat di dalam perjalanan, beliau mengakhirkan Zhuhur hingga
memasuki permuloan waktu Ashar, kemudian barulah beliou
menjamak keduanya."
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r53r. Dari Mu'aclz: "Bahwasanya Nabi SAW ketiku perang'iobut,

bila beliau bercmgkat sebelunt tergelincirnya ntutahari, beliatt

mengakhirkan zhuhur hingga menjamaknya dengan Ashar, beliau

melaksanakan kecluanya pada salu waklu. Bila beliatt berangkat

setelah lergelincirnya matahari, beliau shalut Zhuhr dan Ashar

semuanyo lalu berangkat. Bila beliau berangkat sebelttm lv{aghrib,

beliau mengakhirkan Maghrib hingga melaksanakcmnya bersama

shalat Isya. Bila beliau berangkat setelah Maghrib, beliau menrajukan

Isya clengan melaksanakonnya bersama shalat lv{aghrib." (HR.

Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)
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1532. Dari lbnu Abbas: "Bahwasanya bila Nabi sAW hendak

bepergian, bila matahari telah tergelincir ketika beliau masih di

rimahnya, beliau meniamak Zhuhur dengan Ashar sebelum menaiki

kendaraannya. Bila mqtahari belum tergelincir ketika beliau masih di

rumohnya, maka beliau berangkat hingga ketika tibanya waktu Ashar

beliqu turun lalu menjamak Zhuhur dengan Ashar. Dan bila telah tiba

waktu Maghrib ketika beliau masih di rumahnya, beliau menjamoknya

dengan Isya, dan bila waktu Maghrib belum tiba ketika beliau masih

di rumahnya, beliau langsung naik hinga ketika tibanya waktu Isya

beliau turun lalu meniamak keduanya." (HR' Ahmad)
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1533. Asy-Syuf i.1.rgu *.ri*ayatkan seperti itu di dalam Musnadnya,
di dalamnya ia mengemukakan: "Don bila berangkat sebelum

tergelincirnya matahari, beliau mengakhirkan Zhnhur hingga
menjumaknya dengan Ashur pada waktu Ashar."
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1534. Dari lbnu Umar RA: Bahwasanya ia pernah dimintai tolong
oleh sebagian keluarganya, mako ia pun tergesa-gesa berangkat, ia
menangguhkan shalat Maghrib hingga hilangnya mega merah lalu ia
turun kemudian menjamaknya (Maghrib dengan Isya). Kemudian ia
memberitahukan mereka, bahwasanya Rasulullah SAW pernah
malakukon seperti itu bila tergesa-gesa harus berangkat." (HR. At-
Tirmidzi dengan lafazh ini, dan ia menshahihkannya)

.a*t; a/.t U aj.;t--IAt jU;6')
1535. Diriwayatkan juga oleh Jama'ah yang'semakna i.ng* itu
kecuali Ibnu Majah.

Pensyarah Rahimqhullah Ta'ala mengatakan: Hadits ini
menunjukkan bolehnya jamak ta'khir di dalam perjalanan (safar). Ada
perbedaan pendapat mengenai shalat jamak di dalam perjalanan.

Banyak sahabat, tabi'in dan para ahli fikih seperti Ats-Tsauri, Asy-
Syaf i, Ahmad, Ishaq dan Asyhab yang membolehkannya secara

mutlak, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Ada juga yang

berpendapat tidak boleh jamak secara mutlak, kecuali di Arafah dan

Muzdalifah. Al-Laits mengatakan, yaitu pendapat yang masyhur dari
Malik, bahwa ja-ak itu dibolehkan bagi yang tergesa-gesa berangkat.
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Disebutkan di dalam hadits Mu'adz bin Jabal yang tercantum di dalam

Al l,luwaththa'.bahwa Nabi SAW mengakhirkan shalat ketika perang

TaL'r-rk ketika beliau keluar lalu melaksanzrkan shalat Zhuhur dan

Ashar secara jamak, kernudian beliau masuk lagi dan keluar lagi lalu
shalat Maghrib dan Is1,-a secara jamak. Ibnu Abdil Barr mengatakan,

"lni dalii .vang paling jelas untuk membantah pendapat orang yang

menyatakan bahrva tidak boleh menjamak shalat kecuali bila tergesa-

gesa berangkat, karena hadlts ini memastikan yang samar." Al Hafizh
mengatakan, "Seolah-olah Nabi SAW melakukan itu untuk

menjelaskan bahwa hal itu boleh, adapun yang lebih banyak

menunjukkan kebiasaan beliau adalah yang dituniukkan oleh hadits

Anas."

Bab: Orang Muqim Menjamak karena Hujan atau Lainnya

1536. Dari lbnu Abbas: Bahwasanya Nabi SAW di Madinah selama

tujuh atau delapan (hari) pernah melakukan shalat Zhuhur dengan

Ashar, dan Maghrib dengan 1sya. (Muttafaq'Alaih)
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1537. Dalam lafazh yang diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Al
Bukhari dan Ibnu Majah: "... menjamak Zhuhur dengan Ashar dan
Maghrib dengan Isya di Madinah, tanpa adanya ketakutan maupun

hujan." Lollt dikatakan kepada lbnu Abbas, "Apa yang dimaksud

dengan itu? " Ia menjawab, " Beliau bermaksud agor tidak
memberatkan umatnya."
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Pensyarah Rahimuhttllah Ta'ula mengalakan: Mereka yang

berpendapat bolehnya meniamak secara mutlak iictrgau sl'arat ticlak

menjadikannya sebagai kebiasaan, telah berdalii clcngan iiadrts ini.

Sedangkan Jumhur berpendapat, bahwa menjamak :,haiat titttpa tlclzur

tidak boleh. Penulis Rcthirntthullah mengatakan, "Sa\ a katahan. bahr',lt

konotasinya ntenunjukkan bolehnya rnenjamak sliiilat lr-aretia hrrjan.

adanya rasa takut dan sakit. Adapun pengertian kebalikan:lva adalali

menjanrak tanpa udzur, ini berdasarkan iima' dan riua.t'at-ri1\'i1)at

tentang waktu-waktu shalat, maka konotasinya tetap seperti apa

adanya. Ada hadits shahih yang nlenyatakan bolehny'a men-iamark bagi

w,anita mustahadhah, sedang istihadhah terrnasuk pen"'akit.

Malik mengemukakan di dalam Al Muwaththa': Dart Nafi',
bahu'asanya Ibnu Umar, apabila para pemimpin menjamak Nfaghrib

dengan Isya karena huian, maka ia pun menjamak bersama mereka.

Al Atsram mengemukakan di dalam Sunannya: Dari Abu
Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya ia berkata, "Adalah sunnah

bila hari sedang hujan untuk menjamak Maghrib dengan Isya."

Bab: Menjamak Shalat dengan Satu Adzan dan Dua Iqamah
Tanpa Diselingi dengan Shalat Sunnah
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1538. Dqri lbnu Umar: Bahwasonya Nabi SAW shalat Maghrib dan

Isya di Muzdalifah secara jamak, masing-masing dengan satu iqamah

dan beliau tidak melaksanakan shalat sunnah di antara keduanya dan

tidak pula setelah keduanya. (HR. Al Bukhari dan An-Nasa'i)
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1539. Dari Jabir: Bahwasanya I'labi SAW melaksanoknn dua shalat di
Arafah dengan satu adzan dan dua iqamah. kemudian beliau datang

ke Muzdalifah, lalu .shalat Maghrib dan Isya dengan satu adzan dan

dua iqamah, dan beliau tidak melakukan shalat sunnah di antara

keduanya. Kemudian beliau berbaring hingga terbit faiar. (Ringkasan

dari riwayat Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)
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1540. Dari (Jsamah: Bahwasanya ketika Nabi tn* ,rio i,
Muzdalifah, beliau turun lalu wudhu dan menyempurnakan wudhu.

Kemudian diiqamahkan shalat, lalu beliau pun shalat Maghrib,

kemudian masing-masing orang merundukkan untanya di tempatnya.

Kemudian diiqamahkan shalat Isya, lalu beliau melaksanakannya.

Beliau tidak melaksanakan shalat apa pun di antara keduanya.

(Muttafaq 'Alaih)

'1 u,tlr tli'i,-,, /t is?'^"s)t L e 4 t,P'€'t
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1541. Dalam lafazh lain: beliau naik kendaraan hingga kami

sampai di Muzdalifah, lalu diiqamahkan shalat Maghrib, kemudian

orang-orang merundukkan (untanya) di tempat masing-masing, dan

mereka tidak beranjak hingga diiqamohkan untuk shalat Isya yang

akhir lalu shalat. Setelah itu barulah mereko beranjak. (HR. Ahmad
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1542. Dalam lafazh lain: . .. sampai di Muzdalifah, lulu mereka shalat

Maghrib, kemudian menjalankan kendaraan namun kemudian ada

kesulitan, lalu mereka shalat 1sya. (HR. Ahmad)
Ini merupakan dalil bolehnya memisahkan antara dua shalat

yang dijamak pada waktu yang kedua.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(kemudian masing-masing orang merundukkan untanya di
tempatnya...dst.) menunjukkan bolehnya memisahkan dua shalat

yang digabungkan (dijamak) dengan cara seperti itu.

BAB.BAB JUM'AT

Bab: Ancaman Meninggalkan Shalat Jum'at

t c.. c'-i -.tti, , .c.t,,, c-r r,i il2" 7 7,,t.'l ctc. o,c:-et &J lc'^-rJl j9 OJA>,:r- i:"1 ..ttr @ dl dl :y-r-*"c J.l f
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1543. Dari lbnu Mas'ud: Bahwasanya NoUiS,qW bersabda mengenai
orang-orang yang meninggalkan shalat Jum'ot, "Sungguh aku pernah
bertekad untuk menyuruh seseorang mengimami shalatnya orang-
orang, kemudian aku akan membakar rumah orang-orang yang
meninggalkan shalat Jum'ot." (HR. Muslim)
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1544. Dari Abu Hurairah dan Ibnu umar, buh*u keduanya pernah

mendengar Nabi SAW bersabda, "Hendaklah orang-orong itu

berhenti dari meninggalkan shalat Jum'at, atou kalau tidak, Allah

akan menutup hati mereka kemudian mereka akan meniadi orang-

orong yang lalai." (HR. Muslim)

.,t& /t';3 it?y aA.fi'i',j;iil,:
1545. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan An-Nasa'i dari hadits Ibnu

Umar dan Ibnu Abbas.
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1546. Dari Abu Al Ja'd Adh-Dhamari: nahwaranya Rasululalh sAw
bersabda, ,,Barangsiapa meninggallan shalat Jum'at dengan sikap

meremehkan selama tiga kali berturut-turut, maka Allah akan

mengunci mati hatinya." (HR' Imam yang lima)

.i:; /rc ?!U!"6,1\ r^-l)i

1547. Diriwayatkan juga seperti itu oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari

hadits Jabir.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Berdasarkan

hadits-hadits tadi, maka shalat Jum'at adalah fardhu 'ain. Ibnu Al

Mundzir menyatakan ijma'bahwa shalat Jum'at hukumnya fardhu
,ain. Ibnu Quddamah mengatakan di dalam Al Mughni, "Kaum

muslimin telah sepakat akan wajibnya shalat Jum'at." Di antara dalil

yang menunjukkan bahwa shalat Jum'at itu fardhu 'ain adalah firman

Allah Ta'ala, "Apabila diseru untuk menunaikqn sholat pada hari

Jym'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah'" (Qs' Al

Jumu'ah (62): 9).
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Batr: Yang Diwajibkan dan Yang Tidak Diwajibkan Atasnya
Shalat Jum'at

.ir,-1r a* i JL'*5i ,i6 e 4' .f t/;,i 1, 
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1548. Dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"shalal Jurn'at wajib atas orang yang mendengar seruon (adzan)."

(HR. Abu Daud)

'-t. - :,',tt? ., o
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1549. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni, di dalamnya ia
mengemukakan: "Sesungguhnya diwajibkannya shalat Jum'at atas

orang yang mendengar adzan."
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1550. Dari Hafshah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Mengikuti

shalat Jum'at diwajibkan atas setiap orang yong baligh." (HR. An-
Nasa'i)
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1551. Dari Thariq bin Syihab, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau
bersabda, "Shalat Jum'at adalah haq yang wajib atas setiap muslim

untuk dilal<sanakan secara berjama'ah kecuali empat golongan: Hamba

sahaya, atau wanita, otau onak kecil atau orang sakit. " (HR. Abu
Daud)
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Abu Daud mengatakan, bahwa Thariq bin s.vihab memang

pernah melihat Nabi sAw, namun ia tidak pernah mendengar

langsung dariNabi SAW.

^', 
'.sr1iiltiiri &'bli ,iu * 4tf ;;'; a *

i-:'r,4'.3!r3i' +34,.)e:'ri hl?, * *'i
i-t'^At i' ai'r,\^W >u a'1At i,f't;337H- )a'o'^at

(TG )tirirl ****,rq:""
1552. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sAw, beliau bersabda,
,,lngatloh, akan ada seseorong di antara kolian yang ntengurusi

sekimpulan kambing dalam jarok satu otau dua mil, lalu tiba waktu

Jum'at tapi ia tidak mendatanginya, lalu tiba lagi waktu Jum'at tapi

io tidak mendatanginya, lalu tiba lagi wqktu Jum'at tapi ia tidak

mendatanginya, sehingga tertutuplah hatinya'" (HR' Ibnu Majah)

'o"r'.f ilw tUt;:"i '6 ':x "olt 'o;i t7 ffi nr J';',
')) :ffi ir J';rJu" :'Jv "#i ; ,^'*tr

1553. Dari'Al Hakam, dari Miqsam, dari lbnu Abbas, ia menuturkan,

"Ketika Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Rawahah dalam

suatu pasukan perong, soat itu bertepatan dengan hari Jum'at. Lalu

mendahulukan para sahabatnya dan berkata, 'Aku berangkat

belakangan hingga aku selesai shalat Jum'at bersama Nabi SAW

kemudian aku menyusul mereka.' Setelah selesai shalat, Rasululloh
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SAW melihatnya, maka beliau berkala, 'Apa yang menghalangi

beranS4kat bersama kawan-kawanmu?' la menjawab, "Aku ingin
shalal Jum'at bersamamu kemudian aku menyusul mereka.'
Rasulullah SAW bersabda, 'Seandainya engkau mengiffikkan semuu

yang oda di bumi, niscaya engkau tidak akan dapat ntenyantai
(kebaikan) pada paginya (bersegeranya) keberangkaten ntereka."'
(HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

Syu'bah mengatakan bahwa Al Hakam tidak pernah

mendengar dari Miqsam kecuali lima hadits, lalu ia menyebutkan satu

persatu, namun hadits ini tidak termasuk yang ia sebutkan.

Dari Umar bin Khaththab, bahwasanya ia melihat seseorang

yang terlihat akan melakukan perjalanan, kemudian beliau mendengar

ucapannya, 'Seandainya hari ini bukan hari Jum'at, niscaya aku akan

bepergian.' Maka Umar berkata, 'Silakan engkau pergi, sesungguhnya

shalat Jum'at itu tidak menghalangimu dari bepergian.' (HR. Asy-
Syaf i di dalam Musnadnya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'qla mengatakan: Sabda beliau
(Shalat Jum'at wajib atas orang yang mendengar seruan adzan),
hadits ini menunjukkan bahwa shalat Jum'at itu tidak wajib kecuali

atas orang yang mendengar adzan. Demikian pendapat Asy-Syaf i,
Ahmad, Ishaq, dan At-Tirmidzi yang menuturkan pendapat dari
mereka, juga yang diceritakan oleh Ibnu Al Arabi dari Malik, serta

Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadits ini. Hadits tersebut,

walaupun diperbincangkan oleh para ahli hadits, namun
keshahihannya diperkuat oleh firman Allah Ta'ala "Apabila diseru
untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu

kepada mengingat Allah." (Qs. Al Jumu'ah (62): 9). Al Iraqi
mengemukakan di dalam Syarfo At-Tirmidzl dari Asy-Syafli, Malik
dan Ahmad bin Hanbal, bahwa mereka mewajibkan Jum'at atas setiap

penduduk kota walaupun tidak mendengar adzan.

Sabda beliau (Ingatlah, ukan ada seseorang di antara kalian
yang mengarusi sekumpulan ksmbing). Shubbaft, disebutkan di
dalam An-Nihayah adalah antara dua puluh hingga empat puluh
kambing. Ada juga yang menyebutkan bahwa itu sebutan khusus

untuk kambing kecil (kambing kacang), dan ada jrga yang
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menyebutkan antara enam puluh hingga tujuh puluh. Adapun lafazh

hadits Ibnu Umar dengan redaksi "adh-dhibnah, menutut Al Iraqi

adalah harta atau keluarga yang kau miliki. Hadits ini mengandung

anjuran untuk menghadiri shalat Jum'at dan ancaman bagi yang

meninggalkannya karena alasan sibuk mengurusi kekayaan- Hadits ini

menunjukkan bahwa kewajiban melaksanakan shalat Jum'at tidak

gugur dari orang yang berada di luar wilayah tempat tinggalnya,

walaupun ia sedang mencari rumput ataupun lainnya, karena hal itu

tidak termasuk udzur yang membolehkannya meninggalkan shalat

Jum'at. Para ulama telah berbeda pendapat mengenai bolehnya

bepergian pada hari Jum'at semenjak terbitnya fajar hingga

tergelincirnya matahari, pendapat mereka terbagi menjadi lima:

Pertama: Boleh. Al Iraqi mengatakan, "lni pendapat mayoritas

ulama.,'; Kedua: Tidak boleh; Ketiga: Boleh bila safarnya itu untuk

jihad, tapi tidak boleh bila untuk tujuan lainnya; Keempat: Boleh

untuk safar yang bersifat wajib, tapi tidak boleh untuk selainnya.

Kelima: Boleh bila safarnya itu dalam rangka melaksanakan ketaatan

pada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Adapun setelah

tergelincirnya matahari, Al Iraqi mengatakan, "sebagian mereka

menyatakan adanya kesepakatan yang menyatakan tidak bolehnya hal

itu. Namun sebenarnya tidak demikian, karena Abu Hanifah dan Al

Auza,i membolehkannya, akan tetapi mayoritas ulama tidak

sependapat."

Sahnya Jum'at dengan Empat Puluh Orang dan Sahnya

Diselenggarakan di Desa

'Ji t-i'i. ai xv Jk')- dJJ6 i -'S ; F'St l? *
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1554. Dari Abdurrahman bin Ko'b bin Malik, yang meniudi penuntun

ayahnya setelah menjadi buta, dori ayahnya, yakni Ka'b bin Malik:
Bahwasanya apabila io mendengar adzan pada hari Jum'at, ia
memohon rahmat untuk As'od bin Zurarah. Aku katakan kepadunya,
"Ketika engkau mendengar adzan (hari .lum'ot), mengapa engkuu

memohon rahmat untuk As'ad bin Zurarah?" Ia menjawab, "Karena

dialah yang pertama kali mempelopori pelaksanaan shalat Jum'at
bersama kami di Hazm An-Nabit yang terletak di tanah yang berbatu
Bani Bayadh, yaitu yang biasa disebut Naqi' Al Khadantat." Aku
berkata lagi, "Berapa orang kalian saat itu?" Ia menjawab, "Empat

puluh orang." (HR. Abu Daud)
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1555. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, di aatamnya ia

mengemukakan: "Dialah yang pertama koli menyelenggarakan shalot
Jum'at bersama kami sebelum datongnya Nabi SAW dari Makkah."
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1556. Dari lbnu Abbas, ia menuturkan, "Shalat Jum'at yang pertama
kali dilalrsanakan setelah shalat Jum'at yang dilaksanakan di masjid
Rasulullah SAW, adalah di masjid Abdul Qais di desa Juwatsa, di
wilayah Bahrain." (HR. Al Bukhari dan Abu Daud. Dalam redaksi
Abu Daud: "di desa Jautsa', salah satu desa di Bahrain")

Pensyarah Rahimqhullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

)v', Gt1
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("Berapo orang kalian saat itu?" Ia menjawab' "Empat pulult

orang.-"), ini sebagai dalil bagi orang yang berpendapat bahwa shalat

Jum'at itu tidak sah kecuali dilaksanakan oleh (rninimal) empat puluh

orang. Namun pendapat ini dibantah, bahwa hadits ini tidak

menunjukkan pensyaratan empat puluh orang, karena peristiwa ini

kebetuian terjadi seperti itu namun tidak menunjukkan bahwa bila

shalat Jum'at dilaksanakan oleh kurang dari empat puluh orang maka

shalat Jum'atnya tidak sah. Telah ditetapkan dalam ushul. bahwa

peristiwa yang kebetulan terjadi tidak bisa dijadikan argumen untuk

yang bersifat umum. Perkataan mereka, bahwa tidak ada keterangan

dari Nabi sAw bahwa beliau melaksanakan shalat Jum'at kurang dari

empat puluh orang. Pernyataan ini dibantah dengan hadits Jabir yang

akan dikemukakan pada bahasan tentang jumlah jama'ah, yang mana

pada saat itu jama'ah yang masih tetap tinggal bersama Nabi SAw
'hurryu 

berjumlah dua belas orang. Perlu diketahui, bahwa perbedaan

pendapat mengenai hal ini sangat luas, Al Hafizh menyebutkan di
-dalam 

Fatb Al Bari, "Bahwa beragamnya pendapat mereka mencapai

lima belas pendapat." Jama'ah shalat dalam semua shalat jama'ah

adalah sah bila dilakukan oleh dua olang atau lebih, dan tidak ada

perbedaan pendapat antara shalat Jum'at dengan shalat lainnya, dan

iiduk udu nash dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa shalat

Jum'at tidak sah kecuali dengan jumlah sekian. Inilah pendapat yang

lebih kuat menurutku (yakni Asy-Syaukani), Abdul Haq juga

menyatakan, bahwa tidak ada hadits yang pasti yang menetapkan

jumlah tertentu.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Shalat Jum'at bisa

dilaksanakan dengan tiga orang: satu orang khatib dan dua orang

pendengar. Ini salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad dan

p.naupat segolongan ulama. Ada juga yang berpendapat wajibnya

shalat Jum'at itu pada jama'ah yang berjumlah empat puluh orang,

karena tidak ada keterangan yang menunjukkan diwajibkanya Jum'at

terhadap jumlah yang kurang dari itu. Tapi bila dilaksankan oleh

jumlah yang kurang dari itu karena terpaksa (tidak ada lagi orang

iain), maka itu juga sah, karena kondisinya adalah seperti kondisi

orang sakit.
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Bab: Membersihkan Diri dan Berhias Untuk Jum'atan, Menuju
Pelaksanaannya dengan Tenang dan Bersegera Datang serta

Menempati Tempat di Dekat Imam
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1557. Dari lbnu Salam, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW
bersabda di atas mimbar pada hari Jum'at, "Apa yang menghalangi
seseorang di antara kalian jika ia membeli dua pakain untuk hcrri

Jum'at selain pakaion sehari-harinyo." (HR. Ibnu Majah dan Abu
Daud.l
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1558. Dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Diwajibkan
atas setiop Muslim untuk mandi pada hari Jum'at, memakai pakaian
yang baik dan jika ia memiliki minyak wangi, mako hendaklah ia
memakainya. " (HR. Ahmad)
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1559. Dari Salman Al Farisi, ia Lerkota, "Nabi SAW bersabda,
'Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at dan bersuci sebisa
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mungkin, kemudion memakai wangi-wang,ian utctu memakai minyak

wangi, lalu pergi ke masiid dan (di sanu) tidak memisahkan anlara

cluo orang (yang duduk berjajar), kemudian 'shalat yang disunnahl<an

baginya, dan diom ketika imam telah berkhulbah, terkecuali akon

ctiimpuni dosa-dosanya ontara Jum'at (itu) dan Jum'at berikutnya

selama ticlak melakukan dosa besqr."'(HR. Ahmad dan Al Bukhari)
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1560. Dari Abu Ayyub, ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW

bersabda, 'Barangsiapo yqng mandi pada hari Jum'at dan memakai

wewangian, bila ia memilikinya, lalu mengenakan pakaian

t e r b aiknya, ke mudian b er angkat dengan t e nang hingga mel aks anakan

clua raka'at, jika memungkinkan melokukannya, dan tidak

mengganggu orang lain, kemudian diam ketika imam keluar (yakni

khatib berkhutbah) hingga shalat, maka itu menjodi penebus

(dosanya) qntara Jum'at tersebut dan Jum'at lainnya'"'(HR' Ahmad)
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1561. Dari Abu Hurairah, bahv,asanyct Rasurullah sAt{ bersabda,
"Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at seperti mandi junub,
kemudian ia pergi ke masjid pada saat pertama, maka seakan-akan ia
berkurban dengan seekor unta, dan siapa yang berangkat pada saat
kedua, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor sapi, dan siapa
yang pergi pada saat ketiga, maka seakan-akan ia berkurban dengan
seekor domba yan€! mempunyai tctnduk, dan siapa yang berangkat
poda ,saal keempat, maka seakan-akon ia berkurban dengan seekor
ayam, dan siapa yang berangkat pada saat kerima, maka seolqh-olah
ia berkurban dengan sebutir telur, dan apabila imam telah datang,
maka malaikat ikut hadir mendengarkan khutbaft. " (HR. Jama,ah
kecuali Ibnu Majah)

,ft;)i ,:.e fj\rr';':st tr';Li , 
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1562. Dari samurah, bahwasanya Nabi s)w bersabda, "Hadirilah

peringatan (khutbah) dan mendekatlah pada imam, karena
sesungguhnt'a seseorang itu senantiasa menjauh (dari imam dan shaf
pertama) hingga ia diakhirkan di surga waraupun ia memasukinya.',
(HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah Rcthimahullqh Ta'ala mengatakan: Hadits pertama
menunjukkan dianjurkannya mengenakan pakaian yang bagus pada
hari Jum'at, dan mengkhususkan pakaian serain yang biasa dipakai
pada hari-hari lainnya. Hadits Abu Sa'id mengandung pensyariatan
mandi pada hari Jum'at, mengenakan pakaian yang baik dan memakai
wewangian.

Sabda beliau (don diam ketika imam telah berkhutbal)
menunjukkan bahwa orang yang berbicara ketika imam (khatib)
berkhutbah, maka ia tidak memperoleh pahala yang disebutkan di
dalam hadits ini. Penulis Rahimahuilah mengatakan, .,Hadits ini
mengindikasikan bolehnya berbicara sebelum imam (khatib)
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menyampaikan khutbahnYa."

Sabdabeliau(dansiapayangberangktttpodasaatkedua),
adaperbedaanpendapatmengenaimaksudsaatyangdisebutkandi
dalam hadits ini. Acla yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah

yang biasa berlaku menurut adat setempat' Ada juga yang

mengatakan, bahw'a maksudnya adalah tingkatan-tingkatan bersegera

dari awal hari hingga tergelincirnya matahari' Ada juga yang

mengatakan,bahwamaksudnyaadalahlimakesempatanyangsangat
singkat, yang dimulai seiak tergelincirnya matahari hingga duduknya

imam(klratib)Cliatasmimbar'tladitsinimenunjukkan
dis,variatkannya mandi pada hari Jum'at dan keutamaan bersegera ke

masj id. Penulis R ah i nghull ah rnengatakatt, "Hadits ini menunjukkan,

bahwa kurban yang paling utama adalah unta, kemudian sapi,

kemudian domba. Dengan hadits ini pula ada orang yang

membolehkan berangkat (ke masjid untuk shalat "Ium'at) pada saat

keenam, dan dengan hadits ini pula ada yang berpendapat, bahwa bila

seseorang bernadzar untuk berkurban secara mutlak (yakni tanpa

menyebutkan apa yarrg akan dikurbankan), maka ia boleh memenuhi

dengan harta apa saja yang dimilikinya'"

Bab: Keutamaan Hari Jum'at, Waktu yang Mustajab

(DikabulkannyaDo,a)PadaHariJum,atdanKeutamaan
Bershalawat untuk Rasulullah SAw Pada Hari Jum,at

'i;'"at ^3'.AL ;;-';,i6 # yt'J';', r1 i',;',)'1 "*
, o I o ' -l
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1563. Dari Abu Hursirah, bahwasanya Rasulullah sAW bersabda,

"sebaik-baik hari tlimana matahari terbit adalah hari Jum'at' Poda

hari itu Adam As diciptakan, pada hari itu ia dimasukan ke surga dan

padahoriitujugaiat]ikeluarkandarinya,danharikiqm1ttidakakan
terjadi kecuali pada hari Jum'at." (HR. Muslim dan At-Tirmidzi, ia

g2 
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menshahihkannya)
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1564. Dari Abu Lubabah Al Badri,'boh*rron , Rssulullah S,4W
bersabda, "Tuannya hari adalah hari Jum'at, dan yang paling
agungnyq di sisi Allah, dan lebih ogung di sisi Allah daripada hari
Idul Fithri dan hari ldul Adha. Poda hari Jum'at ada rima
keutamaan: Pada hari itu Allah 'Azza wo Jalls menciptakan Adam
AS, pada hari itu Allah menurunkan Adam ke bumi, pada hari itu
Allah mewafatkan Adom, pada hari itu ada soat yang mana bira
seorqng hamba memohon sesuatu (kepada Allah), niscaya Allah
memberikannya kepadanya, selama io tidak meminta yang haram, dan
pada hari itu pula terjadinyo kiamat. Tidak ada satu pun dari
malaikat yong senantiasa mendekatkan diri (kepada Rabbnya), tidak
pula langit, tidak pula bumi, tidak pula angin, tidak pula gunung, dan
tidak pula laut, kecuali mereka mendambakon kebaikan hari JLtm'at."
(HR. Ahmad dan Ibnu Majah)
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1565. Dari Abu Hurairah, ia berkata, 
,,Rasulullah SAW bersabda,

'sesungguhnya parla hari Jum'ar ada sast yang' apabila seorang

hamba muslim bertepatan dengannyo' ketika ia sedung berdiri

melakanalun shalat memohon kebaikon kepada Allah 'Azzo wa

Jalla, niscayo Atlah akan memberikon yang dimohonnya itu

lcepadanya.' Beliau iuga mengalakal dengan tangannya' menurul

kami bshwa mal<sudnya adalah membatasinya, yakni karena sangat

singl<atnya saat rerse.bl,r/'', (HR. Jama'ah kecuali Tirmidzi dan Abu

pauO tidak menyebutkan "berdiri" dan "membatasinya")

:'o1LJr wL
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1566. Dari Abu Musa, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW

bersabda mengenai suatu saat di hari Jum'al' "Itu adalah antara

duduknyaimam(khatib)_yaknidiatasmimbar-hinggaselesainya
shalat." (HR. Muslim dan Abu Daud)

| 'Aet--, -^;:5t 
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1567. Dari Amr bin Auf At Muzani, dari Nabi SAW' betiau U""Udo'

"sesungguhnya pada hari Jum'at ada satu wakttt dimana tidaklah

,rorong- hontba memohon sesuatu kepada Allah bertepatan dengan

waktu tersebut, melainkan Dia akan mengabulkan permohonannya'"

Mereka bertonya, 
.,S(Iat yang mano itu? '' Beliau menjan*ab, 

,,Ketika
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dimulainy'a shulat hinggaselesai." (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)
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1568. Dari Abduttah bin Solam, ia berkata, "Aku berlam -s)at itu
Rasulullah SAW sedang duduk-, 'Sungguh kami menemukan di dalom
Kitobullah: Pada hari Jum'at ada suatu saat, yang mono tidaklah
seorang hamba mukmin shalat bertepatan dengannya, memohon
sesuatu kepada Allah 'Azza wa Jolla, melainkan Allah okan memenuhi
permohonannya."' Abdullah melanjutkan, "Maka Rasulullah SAW
mengisyaratkan kepadaku, 'Atau sebagian soat.' Aku berkata,
'Engkau benar, atou sebogian saat.' Lalu aku katakan, 'Saat yang
man(t itu?' Beliau menjawab, 'Saat terakhir dari saat-saat siang.' Aku
berkata lagi, 'ltu bukan saat shalat.' Beliau menjawab, 'Benar.

Sesungguhnya seorang mukmin, bila ia telah shalot, lalu duduk, dan
tidak ada yong menyebabkannya duduk kecuali shalat (yakni menanti
shalat berikutnya), maka (selama itu) ia dalam shalat."'(HR. Ibnu
Majah)
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1569. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, bahwusanya Nahi SAW

bersabdu, "sesungguhnya pado hari Jum'al ada sulu tt'uktu climana

tidaklah seorang hamba muslim berdoa kepada Allah 'Azza u'u .lalla

memohon sualu kebaikan bertepatan dengan waktu lersebul,

melainkan Dia akan mengabulkan permohanannya. Waktu lersebut

adalah setelah Ashar." (HR. Ahmad)

v tc q ,or?P t-t.a?i-Jl i'; iJv'e C' f /,c *
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1570. Dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Hori Jum'at

terdiri dari dua belas waktu, di antaranya ada waktu dimana tidak

seorong hamba muslim pun y(tng meminta kepada Allah suatu

permintaan terkecuali akon diberikan kepadanya, maka hendaklah

kolian mencarinya pada waktu terakhir yaitu setelqh Ashar-" (HR.

An-Nasa'i dan Abu Daud)

Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa beberapa sahabat

Rasulullah SAW sedang berkumpul, mereka membicarakan tentang

saat yang terdapat pada hari Jum'at. Kemudian mereka berpisah dan

tidak berbeda pendapat, bahwa saat tersebut adalah saat terakhir dari

hari Jum'at. (Dirir.vayatkan oleh Sa'id di dalam Sunannya)

Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Mayoritas hadits yang

menyebutkan tentang saat yang diharapkan terjadinya pengabulan doa

adalah setelah shalat Ashar, dan juga setelah tergelincirnya matahari.
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1571. Dari Aus bin Aus, ia berkata, "Rasulullah SAW burrobdo,
'Sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah
hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan dan pada hari itu pula
dicabut ruhnya, pada hari itu ditiup sangkakala, pada hari itu
dimatikan semuo makhluk. Karena itu, perbanyaklah membaca

.shalawat untukku pada hari itu, karena shalawat kolian itu akan

disampaikan kepadaku.' Para sqhabat bertanya, 'Wahai Rasulullah,
bagoimana shalawat kami disampaikan kepadamu, padahal engkau

telah hancur luluh?' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya Allah 'Azza

wa Jalla telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para
nobi."'(HR. imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)
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1572. Dari Abu Darda, ia berkata, "Rasulullah SAII bersabda,
'Perbanyaklah membqca shalawat untukku pada hari Jum'at, karena
sesungguhnya itu disaksikan, yaitu disaksikan oleh malaikat. Dan
sungguh, tidaklah seseorang bersholawat untukku kecuali
shalawatnya itu ditampakkan kepadaku hingga ia selesai dari
membacanya."' (HR. Ibnu Majah)
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bersabda, "Perbanyaklah membaca shalawat untukku setiap hari

Jum'at, karena sesungguhnya shalawat umatku untukku diperlihatkan

kepadaku setiap hari Jum 'al." (HR. Sa'id di dalam Sunannya)

t :.:. .ttl. to,' /- / '-.'tot.'.i oit o' o
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1574. Dari Shafwan bin sulaim, bahwasanya Rasulullah sAW

bersabda, "Bila liba hari Junt'at dan malam Jum'al, maka

perbanyakleth membaca shalawat untukku." (HR. Asy-Syaf i di

dalam Musnadnya)

Riwayat ini dan yang sebelumnya adalah riwayat mursal'

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Sebaik-baik hari dimana mntuhari terbit adalah hari Jum'ar), Al
Iraqi mengatakan, "Maksudnya adalah pengutamaan hari Jum'at

daripada hari-hari lainnya dalam sepekan, dan pengutamaan hari

Arafah atau hari Nahar dibanding hari-hari lainnya dalam setahun."

Sabda beliau Qtado hari itu ada saat yang mana bila seorang

hamba memohon sesuatu (kepada Allah), niscaya Allah

memberikannya kepadanya, selama ia tidak meminta yang haram),

beberapa hadits mengemukakan penentuan saat tersebut. Al Muhibb

Ath-Thabari mengatakan, "Hadis paling shahih yang menyebutkan

penentuan saat tersebut adalah hadits Abu Musa." Namun ulama

lainnya lebih menguatkan hadits Abdullah bin Salam, namun ada

kesulitan pengertian karena ada sabda beliau 'ketika ia berdiri

melaksanakan shalat'. Hal ini dijawab oleh Al Qadhi Iyadh, bahwa

yang dimaksud itu bukanlah berdiri yang sebenamya, akan tetapi

maksudnya adalah kepeduliannya terhadap shalat, sebagaimana

firman Allah Ta'ala'. r ur! a-ole c-.) l-. ll "kecuali jika kamu selalu

menagihnya." (Qs. Aali 'lmraan (3): 75)." Tidak diragukan lagi,

bahwa hadits-hadits yang menyebutkan bahwa waktunya adalah

setelah Ashar adalah lebih kuat, karena jumlahnya lebih banyak dan

yang menyampaikannya pun saling bersambung dengan cara

mendengar langsung, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai
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bersambungnya riwayat-riwayat tersebut hingga sampai kepada Nabi
SAW. Dan yang menguatkan bahwa ini merupakan pendapat
mayoritas sahabat, ada empat penguat, di antaranya adalah hadits Abu
Musa yang terdapat di dalam Ash-shahihain. Ibnu Al Munir
mengatakan, "Faidah tidak diketahuinya secara pasti tentang saat
tersebut dan juga tentang lailatul qadar, bisa mendorong untuk
memperbanyak shalat dan doa."

Sabda beliau (Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah
mengharamkan bumi untuk mentakan jasad para nobi), hadits ini dan
hadits-hadits yang serupa lainnya menunjukkan disyariatkannya
memperbanyak shalawat untuk Nabi SAW pada hari Jum'at, karena
shalawat itu ditampakkan kepada beliau.

Bab: Seseorang Lebih Berhak Terhadap Tempat Duduknya
Semula, Etika Duduk dan Larangan Melangkahi Pundak-pundak

Orang yang Sedang Duduk Kecuali Karena Suatu Keperluan
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1575. DarifuUi., ia berkata, "Rasulullah SeW'UersaUa u,'longontoh
seseorong kalian memberdirikan saudaranya pada hari Jum'at
kemudian ia menggantikannya di tempat duduknya, akan tetapi
ucapkan, 'Bergeserlay'r."" (HR. Ahmad dan Muslim)

) tc z. to / o t,l r, ..'lo /
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1576. Dari lbnu (Jmar, dari Nabi SAW; Bohwasanya beliau *utorong

memberdirikan seseorang dari tempat duduknya kemudian ia sendiri
menempoti tempat tersebut, akan tetapi berlapang-laponglah dan
saling bergeserlaft . (Muttafaq'Alaih)

Dalam riwayat Ahmad dan Muslim: Adalah Ibnu Umar,

fiedtf;i'.f
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apabila ada seseorang berdiri dari tempat duduknya, ia tidak mau

menempati temPat tersebut.

c !. tc , c
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1577 . Dari Abu Hurairah, ia berkata, " Rasulullah sAW bersabda,

,Bila seseorcmg di anlara kalian berdiri dari tempat duduknya,

kemudian ia kembali kepadanya, maka ia lebih berhak terhadap

kmpat tersebut."'(HR. Ahmad dan Muslim)
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1578. Dari Wahb bin Hudzafoh, bahwasanya Rasulullah sAW

bersabda, "seseorang lebih berhak terhadap tempat duduknya, bila ia

keliuar karena suotu keperluan kemudian kembqli lagi, maka ia lebih

berhak terhadap tempat dufluknya." (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia

menshahihkannya)
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1579. Dari lbnu (Jmor, ia berkata, "Rasulullah sAW bersabda, 'Bila

seseorang di antara kalian mengantuk di mailis pada hari Jum'at,

maka hendaklah ia pindah ke tempot lainnya."'(HR. Ahmad dan At-

Tirmidzi, ia menshahihkannYa)

"€i'i
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1580. Dari Mu'adz bin Anas Al Junqhi, ia berkata, "Rasulullah SAW
melarung duduk mendekap lutut pada hari Jum'at, sementara imam
(khatib) sedang berkhutbah." (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-
Tirmidzi, ia mengatakan, "lni hadits hasan.")
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1581. Dari Ya'la bin Syaddad bin Aus, ia menuturkan, ,,Aku

menyuksikan penaklukan Baitul Maqdis bersama Mu'awiyah, ralu ia
melak.sanakan shalat Jum'at, ternyata di dalam masjid tertlapat para
sahabat Rasulullah sA\tr, lalu oku melihat mereka mendekap lutut,
sementora imqm (khotib) sedang berkhutbah." (HR.Abu Daud)
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1582. Dari Abdullah bin Busr, ia menuturkan, "seorang lelaki datang
pada hari Jum'at dengan melangkahi pundak orang-orang, sementara
Nabi SAW sedang berkhutbah, maka Rasulullah SAW berkata
kepadanyo, "Duduklah, sesungguhnya engkau telah mengganggu
orang lain."' (HR. Abu Daud, An-Nasai dan Ahmad. ia
menambahkan: "Iagi pula engkau datang terlambat")
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1583. Dari Arqam bin Abu Al Arqam Al Makhzumi, bahwasanya

Rasulullah SAll bersabda, "Orang yang melangkahi bahu orang-

orang pada hari Jum'{tt, dan mentisahkan (tntarq dua orang setelah

keluarnya imam (yakni imam sudah siap), adalah laksana orang yqng

memanggongkan lambungnya di dalam api." (HR. Ahmad)

?" 
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1584. Dari 'Uqbah bin Al Harits, ia menuturkan, "Aku shalat Ashar

di belakang Rasulullah SAW di Madinah, kemudian beliau segerct

berdiri dan melangkahi pundak orang-orang menuiu salah satu kamar

istrinya. Orang-orang pun kaget kareno ketergesa-gesaan beliau.

Kemudian beliau keluar menemui mereka, beliou melihat mereka

terkejut karena ketergesa-gesaannya, maka beliau bersabda, 'Aku

teringat sedikit emqs yong ada pada kami, maka aku tidak suka bilo
itu menahanku, sehingga aku perintahkan untuk segera dibagikan."'
(HR. Al Bukhari dan An-Nasa'i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Janganlah seseorang kalian memberdiriksn saudaranya pada hari
Jum'at), disebutkannya hal ini berkenaan dengan hari Jum'at pada

hadits Jabir adalah nash khusus di antara nash-nash yang umum, jadi

bukan merupakan pembatasan pada hadits-hadits yang mutlak dan
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bukan sebagai pengkhususan dari yang bersifat umum. Telah
dikemukakan bahwa orang yang telah lebih dulu menempati suatu
tempat yang dibolehkan, baik itu di masjid maupun lainnya, dan baik
itu pada hari Jum'at maupun lainnya, dan baik itu untuk melaksanakan
shalat ataupun ketaatan lainnya, maka ia lebih berhak terhadap tempat
tersebut, dan diharamkan bagi yang lainnya untuk memberdirikannya
lalu ia sendiri mendudukinya. Larangan memberdirikan orang lain ini
dikecualikan bagi orang yang lebih berhak, misalnya, seseorang telah
menduduki suatu tempat, lalu ia mempunyai suatu keperluan, laru ia
berdiri untuk memenuhi keperluannya, lalu ia kembali lagi ke tempat
semula, namun ketika kembali ia mendapati ada orang lain menduduki
tempatnya, maka ia boleh memberdirikan orang tersebut untuk
kemudian ia mendudukinya, karena ia adalah orang yang lebih berhak
terhadap tempat tersebut daripada orang yang menduduki setelahnya.
Fladits Jabir juga menunjukkan bolehnya seseorang menduduki tempat
seseorang bila orang tersebut mempersilakannya dengan kerelaannya.

Sabda beliau (Bila seseorang di antara kulion mengontuk di
majlis pada hari Jum'at, mako hendoklah ia pintloh ke tempat
lainnya), hikmah perintah berpindah adalah bergerak sehingga
menghilangkan ngantuk. Mungkin juga bahwa hikmahnya adalah
berpindah dari tempat yang membuatnya lengah karena mengantuk.

Ucapan perawi (Rasulullah SAW melarang ducluk mendekap
lutut poda hari Jum'ot, sementara imam (khotib) seclang
berkltutbolt), Al Khithabi mengatakan, "Larangan merangkul lutut
pada waktu tersebut adalah karena posisi itu bisa mengundang tidur
sehingga kesuciannya terancam batal."

Hadits-hadits di atas menunjukkan makruhnya melangkahi
jama'ah pada hari Jum'at, dan pembatasannya dengan hari Jum,at
menunjukkan bahwa makruhnya itu khusus pada hari Jum,at.
Kemungkinannya bahwa pembatasan dengan hari Jum'at ini karena
biasanya pada hari Jum'at banyak orang yang duduk menanti
pelaksanaannya, berbeda dengan shalat-shalat lainnya. Jadi ini tidak
men-eindikasikan pengkhususan pada pelaksaan shalat Jum'at, tapi
berlakujuga pada shalat-shalat lainnya. Larangan ini karena perbuatan
tersebut bisa mengganggu orang lain. yaitu gangguan pada majlis ilmu
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dan lainnya. Al Iraqi mengatakan, "Dalam hal ini imam dikecualikan,

atau orang yang memang benar-benar tidak mendapatkan tempat yang

bisa digunakan untuk shalat kecuali dengan cara melangkahi pundak

orang lain."

0t'

Bab: Shalat Sunnah Sebelum Jum'at Selama Imam Belum
Datang, dan Berhenti Shalat Ketika Imam Sudah Datang, Kecuali

Shalat Sunnah Tahiyyatut Masjid

'i .;J.JJlti\t'p;t r;1 ir:-:ir Lt.,,Ss # dt*"',)i;t'^aX *t 
a a .c /ti v ,b C" ir); ? il tP ,\:L'\ q:'i v -*:;ir i\'J!i
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(i;i irD.eS"Ca,JJ,Jlrrul-

1585. Dari Nubaisyah Al Hadzali, dari Nabi SAI(, beliau bersabda,
"sesungguhnya bila seorang muslim mondi pada hari Jum'et,

kemudian berongkat ke masjid dengan tidak mengganggu orang lain.

Kemudian bila mendapati imam belum datang, maka ia melakukan

shalat sedapatnya, dan bila mendapati imam sudah datang, maka ia

duduk, kemudian mendengarkan dengan seksama dan diam hingga
imam menyelesaikan Jum'atnya dan khutbahnya, maka bila tidak

diampuni semua dosanya pada hari Jum'at tersebut, niscaya itu okan

menjadi penghapus doso untuk Jum'at yang berikutnya." (HR.

Ahmad)
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1586. Dari lbnu Umar: Bahwasanya ia

sebelum Jum'al, melaksanakan shalat dua
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menceritakan bahwa Rasulullah sAW biasa melakukan seperti itu.
(HR. Abu Daud)

,a,lJt ;i'n a;:*,it i"r;'S;r i ,Js W'dt * {;}'r; }
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1587. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Barangsiapa mandi pada hari Jum'ot, kemudian mendatangi tempat

pelal<sanoan shalat Jum'ot, lalu ia shalat yang disyariatkan padanya,
kemudian diam hingga imam menyelesaikan khutbahnya, laru ia
shalat bersamanya, maka diampuni dosanya antora hari itu dengan
Jum'at lainnya ditambah tiga hari.,, (HR" Muslim)

# l, J';il t:,*,it t;'r:3t F >,*, oi '7'Oi;
1;jtt:t G.i \t d*At;,tD .;n t)';;'oi;;G ,.il; JL-fu
1588. Dari Abu sa'id: Bahwa seorang laki-loki masuk masjid pada
hari Jum'at ketika Nabi sAW di atas mimbar, maka beriau
menyuruhnya untuk shalat dua rako'af. (HR. Imam yang lima kecuali
Abu Daud)

i Jr, ;:'J. a,b', c a17lt iiie f,*tLi ,;fr:) ,l;u')t '^;J.;:)v'. t r'o' e,. \r---'

1 s8e Di.h"hihk",* Y*f;^f ,::;#5,
seorang laki-laki datang (ke masjid) pada hari Jum'at dengan
penampilan yang buruk, sementara Nabi SAW sedang berkhutbah,
maka beliau menyuruhnya shalat dua roka'at, sementarq Nabi
melonjutkan khutboh.

Saya katakan: Ini menegaskan lemahnya riwayat yang
menyebutkan bahwa beliau menghentikan khutbahnya hingga orang
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tersebut menyelesaikan dua raka' atnya.
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1590. Dari Jabir, ia menuturlran, "seorang laki-laki masuk (ke

masjid) pada hari Jttm'at, sementara Rasulullah SAW sedang

khutbah, lalu beliau berkata, 'Apakah engkau sudah shalat?' orang

itu menjawab, 'Belum.' Beliau berkata lagi, 'shalatlah dua raka'at-"'
(HR. Jama'ah)

a;:";r ti7'*f iv ti1 :!r4',!:
oi, t,c ,/ ,,o 1t,, o.0tr, .i.
ltS gL-t r-">l oly;) .Y. )fl5

1591. Dalam riwayat lain: "Bila seseorang di antara kalian datang

pada hari Jum'at sementara imam sedang khutbah, maka hendaklah

ia shalat dua raka'at dan mempersingkntnya." (HR. Ahmad, Muslim

dan Abu Daud)

'J-A; iuli t; i,t 4t ;; €;-,iiv t:y:e:.b'ei
o1 . l "ns o.rQ -u(rJ, ;le:") .;*s :

1592. Dalam riwayat lain: "Bila seseorang di antara lmlian datang (re

masjid) pada hari Jum'at, sementara imam sudah datang, maka

hendaklah ia shalat dua ralm'al." (Muttafaq 'Alaih)
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Sesungguhnya bila seorang muslim mandi pado hari Jum'at,

kemudian berangkat ke masiid dengan tidak menggangga orong

lain. Kemudian bila mendapati imam belum datang, maka ia
melakukan shalat sedapatnya), hadits ini menunjukkan

disyariatkannya shalat sebelum datangnya imam dan berhenti shalat

bila imam sudah datang. Para ulama berbeda pendapat, apakah ada

shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat Jum'at. Segolongan mereka
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mengingkari adanya shalat sunnah sebelum shalat Jum'at, mereka
mengatakan, "Karena Nabi SAW tidak pernah memerintahkan adzan
Jum'at kecuali setelah beliau berada di masjid, dan beliau tidak pernah

melaksanakan shalat sunnah sebelum shalat Jum'at, begitu pula para

sahabat. Sebab, bila imam sudah datang, maka waktu untuk shalat
sunnah pun habis." Disebutkan di dalam Al lkhtiyaral: Shalat dua
raka'at sebelum Jum'at adalah kebaikan yang disyariatkan, namun
tidak didawamkan demi kemaslahatan."

Penulis Rahimahullaft berdalih dengan hadits yang tersebut
pada judul ini dalam meniggalkan shalat tahiyyatul masjid bila imam
sudah datang, ia mengatakan, "Ini argumen untuk meninggalkan
shalat tahiyyatul masjid seperti halnya shalat yang lainnya."

Pensyarah mengatakan: Ucapan perawi (Dari lbnu Umar:
Bahwasanya ia memanjangkan shalat sebelum Jum'at) al hadits,
dan (Barangsiapa mandi pada hari Jurn'at, kemudian mendatangi
tempat pelaksonaan shalat Jum'at, lalu is shalat yang disyariatkan
padanya) al hadits, kedua hadits ini menunjukkan disyariatkannya
shalat sebelum Jum'at, dan tidak ada yang melarang melaksanakannya
kecuali berdasarkan hadits yang melarang shalat pada waktu
tergelincirnya matahari, namun hadits yang bersifat umum ini
dikhususkan dengan hari Jum'at, sehingga tidak ada dalil yang secara

mutlak melarang shalat sebelum Jum'at. Kesimpulannya, bahwa
shalat sebelum Jum'at dianjurkan secara umum dan khsusus. Dalil
yang membantah makruhnya shalat tersebut secara mutlak adalah
sabda beliau o'lalu iu shalat yang disyariatkan padanya" ini
menunjukkan bahwa shalat sebelum Jum'at tidak ada batasannya.
Demikian seterusnya hingga pensyarah mengatakan: Hadits-hadits
yang tersebut pada judul ini menunjukkan disyariatkannya shalat
tahiyyatul masjid walaupun khatib sedang khutbah.

Sabda beliau (Bila seseorang di antura kalian datang pada
hari Jum'at sementara imam sedang khutbah, maka henduklah ia
shalat dua raka'at dan mempersingkatnya), ini menunjukkan
disyariatkannya meringankan shalat tersebut agar bisa segera

mendengarkan khutbah.

Sabda beliau (moka hendaklah ia shalat dua raka'at)
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menunjukkan bahwa orang yang masuk ke masjid ketika khutbah

berlangsung, maka ia hanya boleh shalat dua raka'at- Penulis

Rahi mahull ah mengatakan, "Pengertiannya, bahwa dilarang melebihi

dua raka'at hanya karena sudah datangnya imam walaupun ia belum

berkhutbah."
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1593. Dalam riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah dan Jabir,

bahwa keduanyo menuturkan, "sulaik Al Ghathafani datang (ke

masjid) ketika Rasulullah SAW sedang khutbah, maka beliau berkata

kepadanya, 'Apakah engknu sudah shalat dua raka'at sebelum engkau

datang?' ia menjowab, 'Belum.' Beliau berkata lagi, 'Kalau begitu,

shalatlah dua raka'at dan persingkatloh."' (HR. Ibnu Majah. Para

parawinya tsiqah)
Pensyarah mengatakan: Sabda beliau (sebelum engkau

datang) menunjukkan bahwa kedua raka'at ini adalah shalat sunnah

sebelum Jum'at dan bukan tahiyyatul masjid.

Pendapat seperti ini diungkapkan juga oleh Al Auza'i, ia
mengatakan, "Bila ia sudah shalat di rumahnya sebelum datang ke

masjid, maka tidak shalat lagi ketika masuk ke masjid." Ia
menambahkan, bahwa yang menghalangi shalat tahiyyatul masjid

adalah tidak bolehnya shalat sunnah ketika ktrutbah berlangsung, yang

mana larangan ini bersifat mutlak. Disebutkan di dalam Al Fatfo:

Kemungkinan makna "sebelum engkau datang!' adalah sebelum

engkau datang ke tempat yang engkau tempati itu. Sehingga

mengandung kemungkinan bahwa bisa jadi ia sudah melaksanakannya

di bagian belakang masjid, kemudian ia maju ke depan agar lebih

dekat sehingga bisa lebih jelas mendengarkan khutbah. Hal ini
ditegaskan oleh riwayat yang dikemukakan oleh Muslim, "Apakah

engkau sudah shalat dua raka'ar." dengan alif dan lam yang artinya
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adalah shalat yang maklum, sedangkan shalat yang maklum yang
paling memungkinkan saat itu adalah tahiyyatul masjid.

Bab: Melaksanakan Shalat Jum,at Sebelum Tergelincirnya
Matahari dan Sesudahnya

.",:3t'lx': u,i";t k;ffi "lr J';'-, a6 :Jts ;i,*t) t)- L)-, !5-- *, 
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1594. Dari Anas, ia menu'turkan, "Biasanya Rasulullah SAW
melal<sanakan shalat Jum'at ketika matahari sudah condong.,, (HR.
Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmidzi)
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1595- Dari Anas juga, ia menuturkan, "Komi melal<sanakan shalot
Jum'at bersama Nabi sAW, kemudian kami kembari ke rumah lalu
tidur siang." (HR. Ahmad dan Al Bukhari)
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1596. Dqri Anas juga, ia menuturkan, "Adalah Nabi SAW, apabila
cttoco sangot dingin, beliau memajukan shalat, dan bila cuaco songat
ponas beliau mengakhirknn sholat (hingga mereda)." yakni shalat
Jum'at. (HR. Al Bukhari seperti itu)
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1597. Dari Salamah bin Al Akwa', ie menuturkon, *Kami shalat
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Jum'at bersama Rasulullah SAI{ ketika matahari telah tergelincir,

kemudian kami kembali mengikuti bayangare." (HR. Al Bukhari dan

Muslim)

i,tjl .a....,")"-,lr .r; lg a;'t;i \')'E k c i)v 1*' i ,F *
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1598. Dari Sahal bin Sa'd, ia menuturkan, "Kami tidak tidur siang

dan tidak pula makan siang kecuali setelah shalat Jum'at." (HR.

Jama'atr)

.ffi Ut F'€,Uy']tj "#t !*i ;t ;1

1599. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i menambahkan: "di masa Nabi

SAW,"

tiL:-,|rlG JL';'x i: i"JJ,.jt &tk '"olt ai /rc V
<U.frt, iu1';;J ;t i . ryt ;t q-,J^3t J':'i t

1600. Dari Jabir, bahwasanya Xoii S,nW melal<sanakan shaiat

Jum'at, setelah itu kami pergi ke kandang unta lami lalu memberinya

minum ketika matahari tegelincir, yalcni menyiraminya. (HP' Ahmad,

Muslim dan An-Nasa'i)
Dari Abdullah bin Saidan As-Silami, ia menuturkan, "Aku

mengikuti shalat Jum'at bersama Abu Bakar, khutbah dan shalatnya

dilakukan sebelum tengah hari. Kemudian aku juga mengikuti shalat

Jum'at bersama Umar, shalat dan khutbahnya hingga aku katakan,

tengah hari. Kemudian aku mengikuti shalat Jum'at bersama Utsman,

shalat dan khutbahnya hingga aku katakan, lewat tengah hari. Aku
tidak pemah melihat seorang pun yang mencela ataupun mengingkari

itu." (HR. Ad-Daraquthni dan Imam Ahmad dalam riwayat anaknya,

yakni Abdullah. Ia berdalih dengannya dan mengatakan, "Begitu juga

yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Jabir, Sa'id dan Mu'awiyah,
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bahwasanya mereka melaksanakannya sebelum tergelincirnya
matahari.")

Atsar Abdullah bin Saidan As-silami diperbincangkan, karena
Al Bukhari mengatakan, "Tidak ada yang menguatkan haditsnya (dari
jalur yang berbeda)." Disebutkan di dalam Al Mizan dari seorang
ulama, bahwa ia mengatakan, "Ia tidak dikenal, tidak bisa dijadikan
argumen."

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(ketika matahari condong), ini mengisyaratkan bahwa kebiasaan
Nabi SAW shalat Jum'at setelah matahari condong.

Ucapan perawi (Kami melaksanakan shalat Jum'at bersama
Nabi SAIY, kemudian kumi kembuli ke rumah lalu tidur siang),
dalam lafazh Al Bukhari disebutkan: "Kami melaksanakan shalat
Jum'at bersama Nabi SAW, kemudian setelah itu adalah waktu tidur
siang." Indikasinya, bahwa mereka melaksanakan shalat Jum'at di
permulaan siang. Al Hafizh mengatakan, "Namun memadukan semua
riwayat adalah lebih utama daripada mengupas kontradiksinya. Telah
dinyatakan bahwa 'bersegera' itu merupakan ungkapan dalam
melakukan sesuatu di awal waktunya atau mendahulukannya dari
yang lainnya. Itulah yang dimaksud di sini. Maknanya, bahwa mereka
memulai shalat sebelum tidur siang. Berbeda dengan kebiasaan
mereka pada shalat Zhuhur, yang mana mereka melakukannya pada
saat panas, yang mana saat itu mereka tidur siang, kemudian
melaksanakan shalat, sehingga disyariatkan pula menunggu sampai
cuaca mereda (idak terlalu panas).

Ucapan perawi (apabila cuaco sangat dingin, beliuu
memajukan shalat), yakni shalatnya di awal waktu.

Ucapan perawi (dan bila cuaca sangat panas beliau
mengakhirkan shalat), yakni shalat Jum'at. kemungkinan redaksi
"Yakni shalat Jum'at" berasal dari perkataan tabi'in atau yang
setelahnya. Orang yang mengucapkannya melontarkan redaksi ini
berdasarkan yang difahaminya dengan cara membandingkan antara
shalat Jum'at dengan shalat Zhuhur dalam dirwayat Anas. Perkiraan
ini dipertegas oleh riwayat Al Isma'ili yang bersumber dari Anas dari
jaur lainnyayang di dalamnya tidak disebutkan redaksi "Yakni shalat
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Jum'at".
Ucapan perawi (Kami shalut Jum'at bersama Rasulullah

SAW ketika matahari telah tergelincir, kemudian kami kembali

mengikuti bayangan), ini menyatakan bahwa pada waktu tersebut

telah ada sedikit bayangan. An-Nawawi mengatakan, "Itu terjadi

karena pelaksanaannya sangat dimajukan dan pendeknya bangunan."

Dalam Riwayat Al Bukhari disebutkan: 'Kemudian kami kembali

pulang, sementara bangunan-bangunan tidak mempunyai bayangan

yang bisa dijadikan untuk berteduh.' Maksudnya adalah tidak ada

bayangannyayang bisa dijadikan untuk berteduh, bukan berarti tidak

ada bayangannya sama sekali. Hal ini ditunjukkan oleh ucapan perawi

(kemudian kami kembali mengikuti bayangun), ini tidak

menunjukkan bahwa mereka melaksanan shalat sebelum tergelincir.

Ucapan perawi (Kami tidak tidur siang dan tidak pula makan

siang kecuali setelah shalat Jwm'at), ini dalil bagi yang mengatakan

bolehnya shalat Jum'at sebelurn tergelincirnya matahari. Demikian
pendapat Ahmad bin Hanbal. Kemudian para sahabatnya berbeda

pendapat mengenai waktu yang sah untuk pelaksanaan shalat Jum'at

sebelum tergelincirnya matahari, apakah itu pada saat keenam atau

kelima atau waktu masuknya itu sama dengan waktu masuknya shalat

Id. Segi dalilnya, bahwa makan siang dan tidur siang adalah sebelum

tergelincirnya matahari. Mereka juga menuturkan dari Ibnu Qutaibah,
bahwa ia mengatakan, "Tidak disebut makan siang dan tidur siang bila
dilakukan setelah tergelincirnya matahari." Dan telah diriwayatkan
juga secara valid, bahwa Nabi SAW menyampaikan dua khutbah,

yang mana beliau duduk di antara keduanya, membaca Al Qur'an dan

mengingatkan manusia. Dan ketika melaksankan shalat Jum'at beliau

membaca surah Al Jumu'ah dan surah Al Munafiquun. Seandainya

khutbahnya dan shalatnya itu setelah tergelincimya matahari, tentunya

ketika pulang dari Jum'atan bayangan bangunan-bangunan sudah bisa

dipakai untuk berteduh, dan telah keluar dari waktu makan siang dan

tidur siang. Yang lebih jelas dari ini adalah hadits Jabir yang

disebutkan pada judul ini, yang mana hadits ini menyatakan bahwa

Nabi SAW melaksanakan shalat Jum'at, kemudian setelah itu mereka

berangkat ke kebun mereka kemudian menyiraminya ketika
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tergelincimya matahari. Penakwilan Jumhur yang berdalih dengan
hadits-hadits yang menyatakan bahwa Nabi sAw melaksanakan
shalat Jum'at setelah tergelincimya matahari tidak menafikan
bolehnya pelaksanaan Jum' at sebelum tergelincirnya matahari.

Al Muwaffaq Ibnu Quddamah menyebutkan di dalam Al
Mughni: Yang dianjurkan adalah melaksanakan shalat Jum'at setelah
tergelincimya matahari, karena Nabi SAW sering melakukannya
seperti itu. Salamah bin Al Akwa' mengatakan, "Kami pernah
melaksanakon shalat Jum'at bersama Nabi sAW ketiko tergelincirnya
matahori, kemudian kami kembali mengikuti bayangan." (Muttafaq
'Alaih). Dan dari Anas, bahwasanya Nabi sAw melaksanakan shalat
Jum'at ketika matahari telah condong. (Dikeluarkan oleh Al Bukhari).
Lagi pula, dengan ini berarti keluar dari perbedaan pendapat, karena
ulama telah sepakat bahwa setelah tergelincirnya matahari adalah
waktu shalat Jum'at, sedangkan yang diperdebatkan adalah yang
sebelum tergelincirnya matahari. Tidak ada perbedaan mengenai
dianjurkannya pelaksanaan setelah tergelincirnya matahari dengan
saat cuaca panas atau lainnya. Karena shalat Jum'at akan dihadiri oleh
orang-orang, jika ditangguhkan hingga mereda, bisa memberatkan
bagi mereka, dan juga, Nabi SAW melakukannya di waktu yang sama,
yaitu ketika matahari telah tergelincir, baik pada musim dingin
maupun musim panas.

Bab: Salamnya Imam Setelah Naik Mimbar dan
Dikumandangkannya Adzan Setelah Imam Duduk dan para

Makmum Menghadap ke Arahnya

c -/ . .. t c I tz
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(^;1) ljr ,ru-,1

1601. Dari Jabir; Bahwasanya Nabi sAW, apabila telah natk'i atas
mimbar, beliau mengucapkan salam. (HR. Ibnu Majah. Di dalam
isnadnya terdapat Ibnu Luhai'ah)
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1602. Al Atsram juga meriwayatkan di dalamdi dalam Sunannya, yang

bersumber dari Asy-Sya'bi, dari Nabi SAW, secara mursal.

i'i)i ;-Lti\u*rf 4t 1rir&r ort :Jts ri i t',tt *
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1603. Dari As-Saib bin Yazid, io *rrrturkon,'"Podo *utonyr, adzan

pada hari Jum'at dikumandangkan setelah imam (khatib) duduk di
atas mimbar, yaitu pada masa Rasulullah SAl4r, Abu Bakar dan Umar.

Kemudian pada masa Utsman, koreno masyaraknt bertambah banyak,

ditambah adzan yang ketiga di atas Zaura' (suatu tempat di pasar
Madinah), sedangkan Nabi SAW hanya mempunyai seorang

muadzin." (HR. Al Bukhari, An-Nasa'i dan Abu Daud)

t;L, 'i ;i d":k:o3i,lil'-",rts 6,&!t2',1,
U: *';\i'.3 ,*,tr'r'jr & yro';lv,Alr olitrti a;:At

1604. Dalam riwayat mereka yang lain: "Kemudian di maso

pemerintahan (ltsman, karenq masyarakat bertambah banyak,
(Jtsman memerintahkan adzan ketiga pada hari Jum'at, lalu
diserukan adzan di Zaura', lalu hal tersebut meniadi tetap."

)X otS :'6tAtt i;\j
.s7 rit,q_:

1605. Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa'i: "Bilal biasa adzan bila
Nabi SAW telah duduk di atas mimbar, dan ia iqamah bila beliau
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telah turun."

iv ti1 W 4t ,:rt :JG;L'* yri t -r i "G* ,*
(,f6'r.r irtrl e;ii.t .>i ^ti'-t.ryr

Dari Adi bin Tsabit, dari ayahnya, dari kakelcnya, ia1606.

menuturkan, "Adaloh Nabi SAW, apabila beliau berdiri di atas
mimbar, para sahabatnya menghadapkan wajah ke arah beliau."
(HR. Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits di atas
menunjukkan disyariatkannya bagi khatib untuk mengucapkan salam
kepada jama'ah setelah ia naik ke atas mimbar, yaitu sebelum
muadzin mengumandangkan adzan.

Ucapan perawi (ditambah adzan yang ketiga), dalam riwayat
lainnya (lalu utsman memerintahkan adzan pertama), dalam riwayat
lainnya (adzan kedua diperintahkan oleh utsman). semua ini tidak
saling menafikan. Disebut "ketiga" adalah karena itu sebagai
tambahan, disebut "pertama" karena adzan tersebut sebagai
pendahuluan sebelum adzan dan iqamah, lalu disebut..kedua,, karena
adanya adzanyang sesungguhnya, yaitu yang bukan iqamah.

Ucapan perawi (di atas Zaura'), yaitu suatu tempat di pasar
Madinah.

Ucapan perawi (Adalah Nabi SAW, apabila beliau berdiri di
atas mimbar, para sahabatnya menghadapkan wajah ke arah
beliau), ini menunjukkan disyariatkannyapara jarna'ah menghadap ke
arah khatib ketika ia menyampaikan khutbah. Al Iraqi mengatakan,
"Yang tampak, bahwa yang dimaksud dengan itu adalah
mendengarkan khutbah, kecuali yang jaraknya jauh sehingga tidak
dapat mendengamya. Namun menghadap ke arah kiblat adalah lebih
utama daripada sekadar mengadap ke arah khutbah."
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Cakupan Khutbah Jum'at

';ti ".=il ^?W! rf k:te ffi 4'f ;;',^'o_,i?
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1607. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Setiap

pembicaraan yang tidak dimulai dengan pujian terhadap Allah, maka

perkara itu aknn terputus (berkahnya)." (HR. Abu Daud dan Ahmad
dengan maknanya)

l.--J;i itjrl .,G"tAr {rt i;r* e ;"jt'^Yii :ar1r'*p'1
'r-.- ,...,r.. ,,;.' , . oe..'_r'.:;_
GtW Ji W :Jts'1 cq,-t1"jrj'>'rr>'rJ',

1608. Dalam riwayat lain: "Khutbah yang tidak mengandung syahadat
adalah lalrsana tongon yang buntung." (HR. Ahmad, Abu Daud dan
At-Tirmidzi. Dalam riwayat At-Tirmidzi menggunakan redaksi
tosyahhud pada posisi kalimat syahadah)

"'''"'ii i;vl$ tiy,:rt WUt oi ;p ;t f+..c*i a-lJ -t-c
/a
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1609. Dari lbnu Mas'ud, bahwasanya apabila Nabi SAW

bertasyahhud, beliau mengucapkan, "AQamdulillaah, nasta'iinuhu
wa nastaghJiruh, wo na'uudzu billaahi min syuruari anfusinaa,
may yahdihillahu falaa mudhilla lah, wa may yudhlil falaa haadiya
lah. Wa asyhadu allua ilaaha illallaah, wo asyhadu anna
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muhammadan 'abduhu wa rasuuluh, arsalohu bil haqi basyiiraw
wanidziiran baina yadais saa'ah. May yuthi'ilraaha wa rasuulahu
faqad rasyad, h)amay ya,shihimaa fainnahu laa yadhurru ilaa
nafsohu, walaa yadhurrullaaha syaian lsegala puji bagi Ailah, kita
memuji-Nya, memohon pertolongan, petunjuk dan ampunan kepado_
Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita;
Barangsiapo yang diberi petunjuk oleh Atlah, maka dia adarah orong
yang mendapat petunjuk dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka
engkau tidok akan mendapatkan Pelindung dan pemberi petunjuk
baginya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan -yong haq untuk disembah-
selain Allah semata, Yang tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersal<si
bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, yang telah diutus
dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi
peringatan menjelang tibanyo hari kiamat. Borangsiapa yang menaati
Allah dan Rasul-Nya maka ia telah mendapat petunjuk, dan
barangsiapo yang durhaka terhadap keduanya moka ia hanya akon
mencelakakan dirinya sendiri, dan Allah tidak mencelakakan sesuatu
pun.)." (HR. Abu Daud)

?;W',4'# r|* fi 
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1610. Dori lbnu syihab, bahwasanya ia ditanya tentang tasyahhudnya
Nabi sAW pada hari Jum'at, lalu ia menuturkan seperti itu, dan
mengatakan,'utamay ya'shihimaa faqad ghawaa [barangsiapa yang
durhaka terhadap keduanya meka ia telah sesat).,,(HR. Abu Daud)

,;',#-r k.G'&" ffi i, j;', bs :Js;p r ,r r
'q;-.it \l ajGJt lrr> .ujr ?i:, *tl 'ti')'fut

4 . o),-(Sb)ts
161L. Dari Jabir bin samurah, ia menuturkan, "Adarah Rasurullah
sAW, apabila berkhutbah beliau berdiri, duduk di antara dua
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khutbah, membaca ayat-ayat Al Qur'on dan memberi peringatan

kepada manusio." (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

tr ztt?.o,
, -^ t^jt a.LAt ;'; \be',.Jl
e, '. u \J' ! ot.f ;fr W ;r

()r:r'T ittr> .et-^1- oA?
1612. Dqri Jabir, dari Nabi SAW: Bahwasanya Oetiau tiasanyo tiirt

memanjangkan nasehat pada hari Jum'at, nasihat beliau hanya

berupa kalimat-kalimat singkal. (HR. Abu Daud)

tc
. ?o -lr/dt ,-oJt9 d)
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i613. Dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin An-Nu'man, ia
menuturkan, "Aku tidak mengambil ftafolan) 'Qaaf wal qur'aanil
m*jiid' kecuali dari lisan Rusulullah SAIttr yang beliau bacakan setiap

hari Jum'at di atqs mimbar ketika berkhutbah." (fIR. Ahmad,
Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Setiap pembicaraan ysng tidak dinnulai dengan pajian terhadap
Allah, maka perkara itu akan terputus (berkahnya)), perumpamaan

pembicaraan yang tidak diawali dengan memuji kepada Allah Ta'ala
adalah laksana orang yang buntung, hal ini agar diwaspadai dan

sebagai petunjuk bahwa pembukaan pembicaraan adalah dengan

homdalah.

Sabda beliau (Kkutbah yang tidak mengandung syahadat),

yakni asyhadu allaa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna mufoammadan

'abduhu wa rasuuluh lAku bersal<si bahwa tiada Tuhan -yang haq

untuk disembah- selain Allah semoto, Yang tiada sekutu bagi-Nya dan

aku bersal<si bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya1.

Penulis berdalih dengan hadits ini untuk menunjukkan
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disyariatkannya hamdalah di dalam khutbah, karena hal ini termasuk
di dalam riwayat pertama yang menyebutkan permbicaraan secara
umum.

Sabda beliau (dan barangsiapa yang durhaka terhadap
keduanya), ini menunjukkan bolehnya menggabungkan penyebutan
dhamir (kata ganti orang ketiga) untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini
juga ditegaskan oleh riwayat yang dicantumkan di dalam Ash-
Shafoifuain dari Nabi SAW dengan lafazh

.6tr \ py';i ti;,r\t';;i<,'ui
"Hendaknya Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada selain
keduanya" Diriwayatkan juga secara pasti bahwa beliau mengutus
seorang penyeru untuk menyerukan pada perang Khaibar,

#fui ;rt i$',*s;t;6.'i?,rli,r Lf

"Sesungguhnyo Allah dan Rasulnya, keduanya teloh melorang kalian
memakan daging lceledai peliharaan" Adapun yang disebutkan di
dalam Shqbih Muslim, Sunan Abi Daud dan Sunan An-Nasa'i dari
hadits Adi bin Hatim, bahwa seorang khatib berkhutbah di hadapan
Nabi SAW, lalu mengatakan,

.6? -rdA;" fl -a, *{'",1rr?rt p- i
"Barangsiapa yang menaati'Allah dan Rasulnya maka ia telah
mendapat petunjuk, dan barangsiapo yang bermal<siat terhadap
keduanya maka ia telah sesat." Maka Rasulullah SAW bersabda,
'Khatib paling buruk engkau. Ucapkanlah,

o'-i tiot,,1, o.c2/
J-os 43-'11 At Ua*l Ut1

'dan barangsiapa yang bermal*iat terhadap Allah dan Rasul-Nya
mako ia sesat' kemunginannya adalah sebagaimana yang diungkapkan
oleh An-Nawawi tentang sebab pengingkaran beliau terhadap ucapan

,,,.cf
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tersebut, yakni bahwa khutbah itu semestinya gamblang, jelas dan

menghindari isyarat atau singkatan. Karena itulah, apabila Rasulullah

SAW menyampaikan suatu kalimat yang penting, beliau

mengulanginya hingga tiga kali agar dapat difahami. Adapun

penggabungan dhamir (kata ganti orang ketiga) seperti pada sabda

beliau, "Hendaknya Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripado

selain keduanya" karena hal ini tidak di dalam khutbah ataupun

nasihat, akan tetapi dalam pengajaran hukum. Semakin sedikit

lafazl:rrrya maka semakin mudah diingat, berbeda dengan khutbah

nasihat, karena yang dimaksud bukan untuk dihafal akan tetapi untuk

mengingatkan. Namun pendapat ini dibantah, bahwa ada juga

penggabungan dhamir sebagaimanayang disebutkan pada hadits judul

ini, dan itu terjadi di dalam khutbah, bukan pada pengajaran hukum.

Al Qadhi Iyadh dan sejumlah ulama mengatakan, bahwa Nabi SAW

mengingkari khatib tersebut adalah karena menggabungkannya pada

satu dhamir (satu kata ganti) yang mengindikasikan kesamaan, lalu
beliau menyuruhnya untuk menggunakan redaksi terpisah, hal ini
sebagai pengagungan terhadap Allah Ta'ala dengan mendahuiukan

nama-Nya, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW dalam hadits

lain, "Janganlah seseorang di ontara kalian mengatakan, 'Berkat

kehendak Allah dan kehendak fulan,' akan tetapi ucapkanlah 'Berknt

kehendak Allah kemudian kehendak fulan. "' Namun pendapat ini
dibantah, karena hadits yang dikemukakan dalam judul ini
menyebutkan penggabungan kata ganti Allah dan Nabi dalam satu

kata ganti. Jadi kemungkinan pengingkaran Nabi SAW terhadap

khatib terasebut adalah, bahwa beliau memahaminya, bahwa orang

tersebut meyakini kesamaan (kesetaraan) sehingga beliau

mengingatkannya kepada yang sebaliknya lalu menluruhnya untuk

mendahulukan penyebutan nama Allah kemudian nama Rasul-Nya,

sehingga dengan begitu ia mengetahui rusaknya apa yang diyakininya.

Ucapan perawi (Adalah Rasulullah SAW, apabila

berkhutbah beliau berdiri, duduk di antara dua khutbah -. - dst)

menunjukkan disyariatkan berdiri ketika menyampaikan khutbah,

duduk di antara dua khutbah, membacakan ayat-ayat Al Qur'an dan

menyampaikan nasihat di dalam khutbah.
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Ucapan perawi (Aku tidak mengambil (hafalan) 'Qaaf wal
qur'aanil majiid' kecuali dari lisan Rasulullah SAIY yang beliau
bacakan setiap hari Jum'at di atas mimbar ketika berkhutbah).
Dalam hadits lain yang bersumber dari Ya'la bin Umayyah yang
diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i, ia
menuturkan, "Aku mendengar Rasulullah SAW membacaknn di atas
mimbar 'wa naadau yaa maalilt'. Dan seterusnya hingga pensyarah

mengatakan: Yang tampak dari sejumlah hadits, bahwasanya Nabi
SAW tidak melazimkan bacaan suatu surat atau ayat tertentu di dalam
khutbah, akan tetapi beliau kadang membaca surah ini dan kadang
membaca yang itu.

Bab: Sifat Kedua Khutbah dan Adabnya

'"i',#-I *.u lJ3jtt;
1i;r:"^stt b .?";t o1j;is'irr;

1614. Dari lbnu Umar, ia menuturkan, "Adalah Nabi SAW, apabila
berkhutbah pada hari Jum'ot, beliau berdiri, lalu duduk, lalu berdiri
lagi, sebagaimanayang merekn lakuknn saat ini." (HR. Jama'ah)

te '-.a!t ,o.(!,,r-,1t lr.
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1615. Dari Jabir bfn Samuiah, ia menuturkan, "Nabi SAW biasanya
berkhutbah sambil berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi
menyampaikan khutbah. Barangsiapa yang mengatakan bahwa beliau
berkhutbah sambil duduk, berarti ia telah berdusta. Sungguh, demi
Allah, aku telah shalat bersama beliau lebih dari dua ribu shalat."
(HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

|+x.WUttk J$; it,f
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1616. Dari Al Hakam bi Hazan Al Kulafi, io menuturknn, "Aku

menghadap Nabi SAW sebagai orang ketujuh dari tujuh orang -atau
orang kesembilan dari sembilan orong-, lalu kami menetap padanya

selama beberapa hari, kami pun sempat ikut shalat Jum'at pada saat

itu. Rasulullah SAW berdiri dengan bertelekan pada busur -atat ra

mengatakan tongkat-, lalu beliau memuii Allah dan memanjatknn

pujian kepada-Nyo yang berupa kalimat-kalimat singkat, baik lagi

rnengandung berkah. Kemudian beliau mengatakan, 'Wahai manusia,

sesungguhnya kalian tidak ukan melakukan -atau tidak akan mampu

memenuhi- setiap yang aku perintahkan, aknn tetapi tetaplah bersikap

lurus dan bergembiraloh."'(HR. Ahmad dan Abu Daud)
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1617. Dari Ammar bin Yasir, ia berkqta, "Aku mendengar Rasulullah

SAW bersabda, 'sesungguhnya panjangnyo shalat seseorang dan

pendelcnya khutbahnya menunjukkan kearifannya. Maka

panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah."'(HR. Ahmad dan

Muslim)
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1618. Dari Jabir bin samurah, ia menuturkan, "shalatnya Rasurulrah
SAW itu singkat dan khutbahnya juga singkat.', (HR. Jama,ah kecuali
Al Bukhari dan Abu Daud)

l|*-r;ir;lr Jb W it Jy, ,-:6 :JG e'ri'sri I l' * *
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1619. Dari Abdullah bin Abu Aufa, ia menuturkan, "Rasulttllah SAW
biasa memanjangkan shalat dan memendekkan khutbah.,, (HR. An-
Nasa'i)
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1620. Dari Jabir, ia menuturkon, "Adalah Rasulullah SAW, apabila
berkhutbah, lceduo matanya memerah, suaranya lantang dan
lremarahannya meninggi, seolah-olah beliou memberi peringatan
kepado balo tentara dengan mengatakan, 'waspadalah karian cti
setiap pagi dan sore." (HR. Muslim dan Ibnu Majah)
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1621. Dari tlushain irn eUauuahman, ia menuturkon, "Aktt pernah

Uukhtashar llatlulAuthar - 63



duduk di samping Imarah bin Ruwaibah, sementara Bisyr bin Morwan

tengah menyampaikan khutbah pada kami. Ketika berdoa ia

mengangkat kedua tangannya, lalu Imarah berkata, yakni 'Semoga

Allah memburukkan kedua tangan itu, Aku melihat Rasulullah SAW,

ketika beliau berkhutbah di atqs mimbar, apabila beliau berdoa, -ia

mengatakan- seperti ini,' seraya mengacungkan telunjuknya saja.

(HR. Ahmad dan At-Tirmidzi dengan maknanya, ia men-shahih-

kannya)
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1622. Dari Sahal bin Sa'd, ia menttturkan, "Aku tidak pernah melihat

Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya saat berdoa di atas

mimbar maupun lainnya. Setiap berdoa, beliau menempatkan

tangannya sejajar dengan bahunya, beliau berisyarat dengan

jarinya." (HR. Ahmad)
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1623. Abu Daud juga meriwayatkan, di dalamnya dikemukakan: Akan

tetapi aku melihatnya -ia mengatakan- begini, seroya berisyarat

dengan jari telunjuk dan menekuk jari tengah dan ibu jari.
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

(Adalah Nabi SAW, apabila berkhutbah pada hari Jum'at, beliau

berdiri), ini menunjukkan bahwa berdiri ketika menyampaikan

khutbah adalah disyariatkan. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Itulah
yang diamalkan oleh para ahli ilmu dari semua masa." Ada perbedaan

pendapat mengenai wajibnya berdiri ketika khutbah, dan Jumhur

berpendapat bahwa hukumnya wajib.
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Ucapan perawi (Rasulullah sAW berdiri dengan bertelekan
pada busur -utau ia mengotakan tongkat-), hadits ini menunjukkan
disyariatkannya bertelekan pada pedang atau tongkat ketika
berkhutbah. Ada yang mengatakan, bahwa hikmahnya adalah agar ada
kesibukan sehingga tidak melakukan yang sia-sia. Ada juga yang
mengatakan, bahwa itu agar lebih mantap untuk diperhatikan.

Sabda beliau (sesungguhnya panjangnyo shalat seseorong
da n p e n de kny a k h utbah ny a men unj ukkan ke arifannya), pendeknya
khutbah merupakan tanda faqihnya seseorang, karena seorang yang
faqih maka ia pandai dalam merangkai kata yang singkat namun
padat, sehingga memungkinkannya untuk mengungkapkan dengan
redaksi yang singkat namun mengandung banyak makna.

Ucapan perawi (Adalah Rasulullah SAW, apabita
berkhutbah, kedua matanya memerah dst) menunjukkan
dianjurkannya khatib untuk menegaskan isi khutbah, meninggikan
suaranya dan menyampaikan perkataan dengan intonasi yang tepat
sehingga tampak keseriusannya, karena cara penyampaian seperti ini
menunjukkan pentingnya hal yang disampaikan.

ucapan perawi (,4ku meliltat Rasurullah sAW, ketika beriau
berkhutbah di atas mimbar, apabila beliau berdoa, -ia mengatakan-
seperti ini, serayo mengacungkan telunjuknya soja), hadits ini
menunjukkan makruhnya mengangkat tangan di atas mimbar ketika
berkhutbah saat berdoa, dan itu adalah bid'ah. Telah disebutkan di
dalam Ash-shafuifoain dari hadits Anas, ia menuturkan, ,,Roslttuilah

sAW tidak pernah mengangkat tangannya ketika berdoa, kecuali
dalam doo istisqa' (minta hujan), yong mana beriau mengangkat
kedua tongonnya hingga tampak putihnya ketiak beliau." Ini
menunjukkan bahwa beliau tidak pernah mengangkat kedua
tangannya ketika berdoa kecuali dalam dosa istisqa'. An-Nawawi
mengatakan, "Masalahnya tidak begitu, bahkan ada riwayat yang
menyebutkan bahwa beliau mengangkat kedua tangannya ketika
berdoa di beberapa peristiwa, dan itu sangat banyak. Saya telah
mengumpulkannya, di antaranya ada sekitar tiga puluh hadits yang
terdapat di dalam Ash-shafoihain." Kesimpulan dari kedua hadits yang
dicantumkan pada judul ini adalah bolehnya berisyarat dengan jari
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ketika khutbah Jum'at.

Bab: Larangan Berbicara Ketika Khatib Sedang Berkhutbah, dan
Keringanan Berbicara untuk Kemaslahatan serta Tentang
Percakapan yang Dilakukan Sebelum dan Setelah Selesai

Khutbah

i- oii a;iJjt ;";'c?tA 'c.-ij 
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1624. Dari Abu Hurairah, bahwa.sanya i\labi SAW bersabda, "t,to

engkau mengatakan kepada lemanmu 'diamlah' ketika imqm sedang
berkhutbah pada hari Jum'at, maka sesungguhnya engkau telah
berbual .ria-sict.'; (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)
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1625. Dari Ali -di dalam haditsnya- ia berkata, " Barangsiapa berada
di dekat imam (khatib) lalu ia berbuat sia-sia dan tidak
mendengarkan serta tidak diam, nrakct ia menanggung do.sa. Dan
siapa yang mengataken 'hus' berarti ia telah melakukan yang sia-sia.
Barangsiapa yang melakukan kesia-siaan maka tidak oda
(keutamaan) Jum'atan baginya." Kemudian Ali mengatakan,
"Begitulah yang aku dengar dari Nabi kalian SAW." (HR. Ahmad
dan Abu Daud)
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1626. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
"Barangsiap(t yong berbicara pada hari Jum'at ketika imam (khatib)
sedang berkhutbah, maka ia seperti keledai yang membawa kitab, dan
orang yong mengotakan kepadanya 'diamlah' tidak ada (fadhilah)
jum'alan baginya."' (HR. Ahmad)
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1627. Dari Abu Darda, io menuturkan, "Suaru hori, Rasulutlah SAW
dudttk di atas mimbar, lalu menyampaikan khutbah kepada orang-
orang dan membacakan ayat -sementara di sampingku ada Ubay bin
Ka'b-, lalu aku berkata, 'Wahai Ubay, kapan diturunkannya ayat
itu?' namun ia enggan berbicara denganku, lalu oku bertanya lagi
kepadanya, namun ia tetap enggan berbicara denganku. Hingga
ketika Rasulullah SAW turun, Ubay berkata kepadaku, 'Engkau tidak
memperoleh apa-opa dari Jum'atanmu kecuali kesia-sioanmu.'
Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan shqlat, aku menghampirinya,
lalu aku sampaikan hal tersebut, maka beliau bersabda, 'Ubay benar.
Jika engkau mendengar imammu berbicara, maka diamlah hingga ia
selesai."'(HR. Ahmad)
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1628. Dari Buraidah, ia menuturkan, " Ketika Rasulullah SAW sedang

menyqmpoikan khutbah pada kami, tiba-tiba Al Hason don Al Husein
(cucu beliau yang masih kecil) datang -dengan mengenakan gamis

merah- sambil berjalan dan tertatih-tatih, lalu Rasulullah SAW turun

dari mimbar kemudian menggendong keduanya, lalu meletakkan

mereka di hadapannya, kemudian beliau berkata, 'Benarlah Allah dan

Rasul-Nya, 'sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu hanyolah

fitnah @jion).' [Qs. Al Anfaal (9) 28], aku melihat kedua anak kecil

ini berjalan dan tertaih-tatih, sehingga aku tidak sabar, akhirnya aku

tnenghentikan pembicaraanku dan mengangkal mereka."' (HR. Imam

yang lima)

'J54 a;:)t ?'i i;r ,4 Ji" ffi 1' J';, uk iJu fi *
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1629. Dari Anas, ia menuturken, "Rosttlullah SALI/ turun dari mimbar

pada hari Jum'at, lalu berbicara dengan seseorang karena suatu

keperluan, ia pun berbicara dengan beliau. Kemudian beliau maju ke

tempat shalatnya, lalu melaksanakan shalat." (HR. Imam yang lima)

Dari Tsa'labah bin Abu Malik, ia menuturkan, "Mereka (para

sahabat) berbicara pada hari Jum'at, sementara Umar di atas mimbar.

Setelah muadzin selesai, Umar pun berdiri, saat itu tidak seorang pun

berbicara hingga Umar menyelesaikan kedua khutbahnya. Setelah

diiqamahkan dan Umar pun turun, mereka berbicara lagi." (HR. Asy-

Syaf i di dalam Musnadnya)
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Insya Allah akan dikemukakan tentang perkataan orang Badui
kepada Nabi SAW yang meminta agar beriau berdoa memohon turunhujan ketika beliau sedang *.ryu*puikan khutbah Jum,at.

Pensyarah Rahimahulrah Ta'ara mengatakan: Sabda beriausAw (Jika engkau mengatakan kepada temqnmu ,riamrart, ketikaimam sedang berkhutbah poda hiri Jum'at, maka sesungguhnya
engkau telah berbuat sia-sia) menunjukkan pengkhususan raranganitu ketika disampaikan khutbah. Jumhur berpe,dalat bahwa laranganini mencakup semua bentuk perkataan ketika khutbah. Mereka juga
mengatakan, "JiI1 hendak menyampaikan kebaikan, hendakrah
dengan isyarat." Disebutkan di daiam Ar Fatfu:,.Dikecuarikan diamketika khutbah apabila khatib membicarakan hal yang tidakdisyariatkan di dalam khutbahnya, misalnya mendoakan penguasa.,,
Bahkan penulis At-Tahdzib menegaskan, bahwa mendoakan penguasa
adalah makruh. An-Nawawi mengatakan, "yang makruh itu adalahbila berlebihan, namun jika tidak, maka mendoakan para penguasa
memang diperintahkan. " Al Hafizh mengatakan,,,Meninggarkan tidakberbicara adalah bila tidak dikhawatirkan timbulny u ,iuahurut, tapibila dikhawatirkan, maka diborehkan bagi khatib bila ia khawatir
terhadap dirinya.',

ucapan perawi (Rasutullah sAW turun dari mimbar padahari Jam'at, lalu berbicaro dengan seseorong karena suatukeperluan dst) menunjukkan bolehnya berbiara setelah selesaikhutbah, dan bahwa hal ini tidak haram dan tidak pura makruh.Diriwayatkan pendapat dari Abu Hanifah, bahwa berbicara setelah
khutbah hukumnya makruh. Ibnu Al Arabi mengatakan, ,.yang 

benar
menurutku, hendaknya tidak berbicara setelah khutbah, karena ImamMuslim telah meriwayatkan, bahwa saat mustajab pada hari Jum,at
adalah sejak imam duduk di atas mumbar hingga didirikannya shalat.Maka selayaknya diisi dengan dzikir dan ketundukan.,, yang diriwiyatoleh Muslim adalah- sejak duduknya imam di atas mimbar hingga
selesainya shalat. Adapun yang merlguatkan anjuran tidak berbicara
antara khutbah dan shalat adalah hadits-hadit, yurg menyebutkan
tentang "diam hingga selesai shalat", sebagaiman i tirdiriwayatkanoleh An-Nasa'i dengan isnad yang bagus dari hadits sarman: ,,raru
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cliam hingga menuyelesaikan shalatnya." Kesimpulan dari

penggabungan hadits-hadits tersebut, bahwa berbicara setelah khutbah

hukumnya boleh, yaitu pembicaraan imam kepada seseorang karena

ada keperluan, atau pembicaraan sesama jama'ah karena keperluan.

Bab: Bacaan pada Shalat Jum'at dan Pagi Harinya
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1630. Dari Ubaidillah bin Abu Rofi', ia menuturkan, "Marwan

menunjuk Abu Hurairah sebagai penguasa sementara Madinah, lalu

ia berangkat ke Makkah. Lalu Abu Hurairah melaksqnakan shalat

Jum'at bersama kami. Pada raka'at terakhir, setelah membaca surah

Al Jumu'ah ia membaca surah Al Munaafiquun. Setelah selesai, aku

katakan kepadanya, 'Engkau membaca dua surah yang pernah dibaca

oleh Ali bin Abu Thatib sewaktu di Kufah.' Ia berkata, 'Sesungguhnya

aku telah mendengar Rasulullah SAW membaca keduanya dalam

shalat Jltm'ot."'(HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan An-Nasa'i)
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1631. Dari An-Nu'man bin'Boryir, ietfka ditonyo oleh Adh-Dhahhak
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bin Quis, "Apa yang biasa dibaca oleh Nabi sAW pado hari Jum'at
seleluh surah Al Jumu'ah." Ia menjawab, "Beliau membaca surah Al
Ghasyiyoh." (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan AtTirmidzi)
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1632. Dari An-Nu'man bin Aasyir, ia *rruiurk n, ,,Adalah

Rasulullah sAW dalam shalat dua hari raya dan shalat Jum'at
membaca surah Al A'laa dan surah Al Ghaasyiyah." Ia juga
menuturkan, "Bila hari raya bertepatan dengan hari Jum'at, beliau
membaca keduanya di kedua sharat tersebut." (HR. Jama,ah kecuali
Al Bukhari dan Ibnu Majah)
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1633. Dari samurah bin Jundub: Bahwasanya pada hari Jum,at Nabi
SAW membaca surah surah Al A'laa dan surah Al Ghaasyiyah. (HR.
Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud)
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7634. Dari lbnu Abbas, bcthwasqnya pado hari Jum'at, ketika shalat

UuLhtasharlrtatlulAuthar - 7L



Subuh, Nobi SAW membaca surah As-Sajdah dan surah Al Insaan,
sedang ketika shalat Jum'at beliau membaca surah Al Jumu'ah dan Al
Munaafiqur.rn. (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i)
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1635. Dari Abu Hurairah: Bahwasanya dalam shalat Subuh pada hari
Jum'at, Nabi SAW ntembaca surah As-Saidah dan surah Al Insaan.
(FIR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi dan Abu Daud)

1636. Namun At-Tirmidzi dan
Ibnu Abbas.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits
tadi mengindikasikan bahwa sunnahnya adalah bahwa dalam shalat
Jum'at, pada raka'at pertama imam membaca surah Al Jumu'ah dan
pada raka'at keduanya membaca surah Al Munaafiquun. atau pada
raka'at pertama membaca surah Al A'laa dan pada raka'at kedua
membaca surah Al Ghaasyiyah, atau pada raka'at pertama membaca
surah Al Jumu'ah dan pada raka'at keduanya membaca surah Al
Ghaasyiyah.

Ucapan perawi (bahwusanya pada hari Jum'at, ketika shalat
Subult, Nabi SAW membaca surah As-Sajdah dan surah Al Insaan),
pensyarah mengatakan: Hadits-hadits ini mensyariatkan pembacaan

surah As-Sajdah dan surah Al insaan dalam shalat Subuh pada hari
Jum'at.

Bab: Berkurangnya Jumlah Jama'ah Ketika Sedang Shalat
Jum'at dan Ketika Sedang Khutbah
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1637. Dari Jabir: Bahwasanya kettkn Nabi SAW sedang berdiri
menyampaikan khutbah pada hari Jum'at, tiba+iba datanglah
rombongan pedagang dari Syam, lalu orang-orang pun berhampuran
menghampirinya, sehingga yang tersisa hanya dua belas orang, lalu
turunlah ayot yang terdapat di dalam surah Al Jumu'ah, "Dan
apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubor
untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkon knmu sedang berdiri
(berkhutbah)." [Qs. Al Jumu'ah (62):lll. (HR. Ahmad, Muslim dan
At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)
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1638. Dalam riwayat lain: Rombongan pedangang datang ketika kami
sedang shalat Jum'at bersqma Nabi SAW, lalu orong-orang
berhamburan kecuali dua belas orang saja, maka turunlah ayat ini,
"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permoinan, mereka
bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang
berdiri (berkhutbah)." [Qs. Al Jumu'ah (62):11J. (HR. Ahmad dan Al
Bukhari)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(ketika kami sedang shalat Jum'at bersama Nabi SAll) maksudnya
adalah sedang menanti shalat. Hadits ini sebagai dalil bagi yang
berpendapat bahwa jumlah jama'ah shalat Jum'at minimal dua belas
orang. Al Ushaili mempertanyakan kredibilitas hadits di atas, ia
mengatakan, bahwa Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa para
sahabat Muhammad SAW adalah orang-orang yang tidak dilengahkan
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perniagaan dan tidak pula perdagangan sehingga meninggalkan

dzikrullah. Kemudian dijawab, bahwa kemungkinannya peristiwa ini
terjadi sebelum turunnya ayat tersebut. Al Hafrzh mengatakan, "Ini
yang menjelaskan peristiwa tersebut, sedangkan di dalam surah An-
Nur tidak dinyatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan

dengan para sahabat. Jadi kemungkinannya, sebelumnya tidak ada

larangan itu pada mereka, namun setelah turunnya ayat yang

disebutkan di dalam surah Al Jumu'ah, ptrd sahabat pun mengerti

buruknya hal tersebut sehingga mereka pun menjauhinya, lalu orang-

orang yang melakukannya dinyatakan sebagaimana yang disebutkan

di dalam surah An-Nur."

Bab: Shalat Sunnah Setelah Shalat Jum'at

rifi, 'JA1 
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1639. Dari Abu Hurairah, bahwasanyo *ot, SAW beriabda, "Jika

sesearang di antara kalian telah melaksanakan shalat Jum'at, maka

hendaklah ia melul$anakan empat raka'at setelahnya." (HR Jama'ah

kecuali Al Bukhari)
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1640. Dari lbnu Umar: Bahwasanya setelah shalat Jum'at Nabi SAW

shalat dua rakaat di rumah beliau. (HR. Jama'ah)
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1641. Dari lbnu (Jmar; Bahwasanya apabila io burodo ai Uottot,
lalu ia mengerjakan shalat Jum'at, maka ia maju lalu mengerjakan
shalat dua raka'at, kemudian maju lagi dan mengerjakan shalat
empqt rako'at. Apabila di Madinah, ia mengerjakan shalat Jum'at,
kemudian kembali ke rumah lalu mengerjakan shalat dua raka'at. Ia
tidak mengerjakannya di mosjid. Lalu ditanya kepadanya mengenai
hal itu, ia pun menjawab, "Rasulullah SAW biasa melakukannya
begitu." (HR. Abu Daud)

Pensyarah Rahi mahul I a h Ta' al a mengatakan: pelaksanaan dua
raka'at yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak menafikan pensyariatan
empat raka'at. Ada perbedaan mengenai yang empat raka,at, apakah
dilaksanakan secara bersambung dengan satu salam di akhirnya atau
dua raka'at-dua raka'at dengan salam pada setiap dua raka,at. Abu
Abdullah Al Mazari dan Ibnu Al Arabi mengatakan, "sesungguhnya
perintah Nabi SAW untuk melaksanakan empat raka'at dan bukan dua
raka'at setelah shalat Jum'at adalah, agar orang yang jahil tidak
menduga bahwa, mengerjakan dua raka'at itu untuk menggenapkan
shalat Jum'at yang hanya dua raka'at, atau agar tidak ada jalan bagi
para ahli bid'ah untuk mengubahnya menjadi shalat Zhuhur yang
empat raka'at.

Bab: Bila Hari Raya Jatuh pada Hari Jumrat
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1642. Dari Zaid bin Arqam, ia bertonya kepada Mu'awiyah, "Apakah
engkau pernah mengolami bersama Rasulullah SAW duq hari raya
yang terjadi bersamaon?" Mu'awiyah menjawab, "Ya. Beliau shalat
Id di awal hari, kemudian memberikon rukhshah untuk shalat Jum'at,
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yqng mana beliau bersabda, 'siapa yang mau melaksanakan shalat

Jum'at, maka silakan ia melal<sanokan."' (HR. Ahmad, Abu Daud

dan Ibnu Majah)
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1643. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sAW, bahwosanyo beliau

bersabda, "Pada hari kalian ini (hari Jum'at), telah berkumpul dua

hari raya. Barangsiapa yong ingin, maka shqlat hari rayanya ini

sudah mencukupi shalat Jum'atnya. Namun kami tetop akan

mengerjakon shalat Jum'ot." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)
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1644. Dari thhb bin Kisan, ia menuturkan, "Dua hari raya

bersamaan pada masa pemerintahan lbnu Az-Zubair, lolu ia
menangguhkan keluar hingga hari sudah tinggi, kemudian ia keluar

lalu berkhutbah. Kemudian turun lalu shalat. Ia tidak

menyelenggarakan shalat Jum'at untuk orang'orang. Lalu aku

sampaikan hol itu kepadct lbnu Abbas, ia pun berkata, 'ltu sesuai

svnnoh."'(HR. An-Nasa'i dan Abu Daud seperti itu, namun dari

riwayat'Atha')
Abu Daud iuga meriwayatkan dari 'Atha', ia menuturkan,

..Hari Jum'at bertepatan dengan hari raya Idul Fithri pada masa

pemerintahan Ibnu Az-zubait. Lalu ia berkata, 'Dua hari raya telah

berkumpul pada hari yang sama.' Lalu ia menggabungkan keduanya,
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ia melaksanakannya dua raka'at di pagi hari, dan tidak menambahnya

hingga shalat Ashar."
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

(kemudian memberikan rukhshah untuk shalot Jum'at ... dst)

menunjukkan bahwa shalat Jum'at pada hari raya boleh ditinggalkan.
Kedua hadits di atas mengindikasikan tidak adanya perbedaan antara

orang yang telah melaksanakan shalat Id dengan yang tidak, tidak pula

antara imam (pemimpin) dengan lainnya. Yang menunjukkan tidak
wajibnya shalat Jum'at adalah: Rukhsah yang bersifat umum, berlaku

untuk setiap orang; lbnu Az-Zubair pun tidak menyelenggarakan

shalat Jum'at, padahal saat itu ia seorang pemimpin (penguasa) dan

ucapan Ibnu Abbas "Itu sesuai sunnah" serta tidak adanya

pengingkaran dari seorang sahabat pun.

Setelah mengemukakan riwayat dari lbnu Az-Zubair, penulis

Rahimahnullah mengatakan, "lntinya adalah, Ibnu Az-Zubair
memajukan pelaksanakan shalat Jum'at sebelum tergelincirnya
matahari, dan mencukupkannya sehingga tidak menyelenggarakan

shalat Id." Tampaknyaada semacam fanatisme dalam hal ini.
Ibnu Quddamah mengemukakan di dalam Al Mughni: Jika hari

raya jatuh pada hari Jum'at, maka gugurlah kewajiban menghadiri

Jum'atan bagi yang telah melaksanakan shalat Id, kecuali imam, tidak
gugur darinya, terkecuali tidak ada jama'ah yang hendak mengikuti
shalat Jum'at bersamanya. Ada yang mengatakan, bahwa mengenai

wajibnya bagi imam ada dua pendapat, dan di antara yang mengatakan

gugurnya kewajiban dari imam adalah Asy-Sya'bi, An-Nakha'i dan

Al Auza'i. Dikatakan pula, bahwa ini adalah pendapatnya Umar,
Utsman, Ali, Sa'id, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubak.

Mayoritas ahli fikih mengatakan, "Shalat Jum'at tetap wajib
berdasarkan keumuman ayat dan riwayat-riwayat yang menunjukkan

wajibnya. Lain dari itu, bahwa shalat Id dan shalat Jum'at adalah

kewajiban yang tidak gugur karena melaksanakan salah satunya

sebagaimana shalat Zhuhur dengan shalat Id." Ada keterangan yang

diriwayatkan oleh Iyas bin Abu Ramlah Asy-Syami, bahwa ia berkata,

"Aku menyaksikan Mu'awiyah bertanya kepada Zaid bin Arqam,
'Apakah engkau pemah mengalami bersama Rasulullah SAW dua hari
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raya yang terjadi bersamaan dalam satu hari?' Ia menjawab, 'Ya.'

Mu'awiyah berkata lagi, 'Lalu apa yang dilakukan?' Ia menjawab,

"Melaksanakan shalat Id, lalu memberikan rukhshah untuk shalat

Jum'at. Beliau mengatakan, 'Barangsiapa yang mau meloksanakan

shalat, maka hendaklah ia shalat."' (HR. Abu Daud dan Imam

Ahmad dengan lafazh,'Siapa yang mqu melal<sanakan shalat Jum'at,

maka silokan ia melaksanakan.'). Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah

SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Pada hari kalian ini (hari

Jum'at), telah berkumpul dua hari raya. Barangsiapo yong ingin,

maka shalat hari rayanya ini sudah mencukupi shalat Jum'atnya.

Namun knmi tetap akan mengeriakan shalat Jum'Qt." (HR. Ibnu

Majah). Diriwayatkan juga seperti itu dari Ibnu Umar dan Ibnu Abas

dari Nabi sAw. Lain dari itu, bahwa shalat Jum'at berbeda dengan

shalat Zhuhur karena ada tambahan khutbah, sedangkan

mendengarkan khutbah telah tercapai ketika shalat Id, maka sudah

mencukupinya sehingga tidak wajib untuk yang kedua kalinya.

BAB-BAB HARI RAYA

Bab: Memperindah Diri untuk Hari Raya dan Makruhnya
Membawa Senjata Kecuali karena Keperluan
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1645. Dari lb'nu Umar, ia menuturkan, "(JmQr mendopati baiu sutera

Ttang dijual di pasar, lalu ia memegangnya, kemudiqn membawanya

kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah. Belilah ini untuk

kau kenakan pada hari raya dan menerima para utusan.' Beliau pun

menjawab, 'sesungguhnya ini pakaian orong yang tidak mempunyai

bagion (di akhirat)."' (Muttafaq'Alaih)
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1646. Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya:

Bahwasanya Nabi SAW mengenakan jubah Yaman pada setiap hari
r aya. (HR. Asy-Syafi' i)

Dari Sa'id bin Jubair, ia menuturkan, "Aku bersama Ibnu
Umar ketika ia terkena mata tumbak pada telapak kakinya, lalu
kakinya dibalut dengan perban, lalu aku turun kemudian
melepaskannya, saat itu sedang di Mina. Kemudian berita itu sampai
pada Al Hajjaj, maka ia pun datang menjenguknya. Al Hajjaj berkata,

'Seandainya kami tahu orang yang melukaimu.' Ibnu Umar
menjawab, 'Engkau yang telah melukaiku.' Al Hajjaj bertanya,
'Bagaimana itu?' Ibnu Umar menjawab, 'Engkau membawa senjata
pada hari yang biasanya tidak dibawa. Engkau membawa senjata ke
tanah suci, padahal sebelumnya tidak pernah dibawa senjata ke tanah
suci."' (HR. Al Bukhari)

dt.)se

raya dan
pada hari

rrx-;- tf yf * ?'i 2tAt fj;J. 'oi fi ,;;jr ,lu ,JG:

1647. Al Bukhari mengemukakan: Al Hasan mengatakan, "Mereko

dilarang membawa senjata pada hari raya kecuali bila khawatir ada
musuh." (HR. Al Bukhari)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Sesungguhnya ini pakaian orang yang tidak mempunyai bagian (di
akhirat)) menunjukkan haramnya mengenakan pakaian sutera. Hadits
ini menunjukkan disyariatkannya berhias untuk hari
persetujuan Nabi SAW terhadap Umar mengenai berhias

taya.
Ucapan perawi (Mereka dilarang membawa senjata pada

hari raya kecuali bila khawatir ado musuh), pensyarah mengatakan,

"Ini membatasi perkataan Ibnu Umar tentang tidak dibawanya
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senjata."

Bab: Keluar Menuju Pelaksanaan Shalat Id dengan Berjalan
Kaki Sambit Bertakbir, dan Keluarnya Wanita ke Tempat

Pelaksanaan
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1648. Dari Ali, ia menuturkan, "Termasuk sunnah berangkat ke

tempat pelalcsonoan shalat Id dengan berjalan kaki dan memaknn

sesuatu sebelum keluor." (HR. At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits

hasan.")
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1649. Dari Ummu 'Athiyah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW

memerintahkon kami agar kami agar membawa keluar mereka (kaum

wanita) -pada hari ldul Fithri dan ldul Adha-, yaitu: gadis-gadis

yang sudah atau hampir baligh, wqnita-wanita yang sedang haid dan

gadis-gadis yang dalam pingiton. Adapun para wanita yang sedang

haid, mereka mengambil tempat terpisah dari arena shalat -dalam
riwayat lain: tempat shalat- dan turut menghadiri keutamaan shalat

dan seruan doa ummat Islam. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah,

seseorang di antara kami tidak memiliki jilbab?' Beliau berkata,

'Hendal*tya saudarinyq mengenoknn padanyct dari jilbab miliknya."'
(HR. Jama'ah, namun dalam riwayat An-Nasa'i tidak disebutkan

80 - Uuthtashar lfailul Auther



perintah hijab)

1650. Muslim dan Abu Daud mengemukakan dalam satu riwayat:
"dan para wanita yang sedang haid bertempat di belaknng orong-
orang, mereka turut bertakbir bersama orang-orang."

i'34 elir e.-t'ri';"# & ,tw?i utt ,'qrA:
o' 
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1651. Dalam riwayat Al Bukhari: Ummum 'Athiyah menuturkan,
"Kami diperintahkan untuk membawa keluar pada wanito yang
sedang haid, sehingga merekn pun bertakbir bersama takbirnya
orang-orang."
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1652. Dari lbnu Umar: Bahwasanya apabila ia berangknt menuju
tempat shalat, ia bertakbir dengan mengeraskan suora takbirnya.
(HR. Asy-Syaf i)

(4!ti'tj'1
1653. Dalam riwayat lain: Ia berangkat menuju tempat shalat pada
hari ldul Fithri setelah terbitnya matahari sambil bertakbir hingga
mencapai tempat shalat, kemudian bertakbir di tempat shalat hingga
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ketikaimomtelahdudukiabaruberhentibertakbir,(HR.Asy-Syafi,i)
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan Ali

(Termasuk sunnah berangkat ke tempat pelaksanaan shalat Id

dengan berjalan kaki din memakan sesuatu sebelum keluar)

merr-unjukkandisyariatkannyaberangkatmenujutempatshalatdengan
berjalan kaki dan tidak berkendaraan' Juga menunjukkan

dianjurkannyamemakansesuatusebelumkeluarmenujutempat
pelaksanaan shalat Id, ini khusus pada hari Idul Fithri, adapun pada

hari Idul Adha dianjurkan untuk menunda makan hingga memakan

dari kurbannYa.

Ucarapan perawi (al 'awatiq) bentuk jamak dari 'atiq' yaitu

wanita muda yang hampi, Uaigf'' Ada juga yang rnengatakan' yaitu

wanita yang tidak tingial bersama kedua orang tuanya dan beium

menikah semenjak baiigh Ibnu Duraid mengatakan, "yaitu wanita

yang hampir baligh." qOzawat at Khwdur) bentuk jamak dalr Khidar'

,vairu salah satu suclut di dalamrumah yang ditutupi dengan tabir

urrtuk dlternpati oleir gadis perawan (gadis yang dalam pingitan)'

Ucapan p.r*i Uid;k meruitikiiilbaD)' maksudnya adalah kain

dan sorban. Ada .iuga yang mengatakan bahwa itu adalah pakaian

yang rnenutupi kepala dan punggung' Ada juga yang mengatakan

bahlvaltuadalahtutupkepala.Haditsinidanjugahaditslainnyayang
semaknamenetapkandisyariatkannyakaurnwanitauntukturutkeluar
pada dua hari raya rnenujr'r tempat pelaksanaan shalat' tidak ada

perbedaan antara gadis perawan maupun janda' wanita muda maupun

yang sudah tua, ianita yang sedang haid maupYl lainnya' selama

tidaksedangmenjalanirnasainddahatauselamatidakdikhawatirkan
menimbulkan fitnah atau udzur lainnya'

Ucapan perawi (apabila ia berangkat menuju tempat shalat'

ia bertukbr.r) menunjr,tt u" disyariatkannya bertakbir ketika berjalan

menujutempatp.Iuk,u,,u*nshalatld.Mayoritasulamamengatakan
bahwainihukumnyasunnah,yaitusejakkeluamyaimammenuju
tempat pelaksanaan shalat hingga dimulainya shalat'
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Bab: Dianjurkan Makan Sebelum Keluar Pada Hari Idul Fithri,
dan Tidak Dianjurkan Pada Hari Idul Adha

or/3'pSU e .J'at ?;")iJ- Y #
<t:r$tr '';i irrr> .r;r'",]k\;"1

1654. Dari Anas, ia menuturkon, iRasulullah SAW tidak'berangkat
untuk shalat ldul Fitri sehingga makon beberapa butir kurma terlebih
dahulu. Beliau memakannya dalam jumlah yang ganjil." (HR. Ahmad
dan Al Bukhari)
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1655. Dari Buraidah, ia menuturkan, "nrruluitol, S,,aW tidok
berangkat untuk shalat ldul Fitri sehingga makan terlebih dahulu,
nomun pada hari ldul Adha beliau tidak makan dulu hingga kembali
(dari sholat);' (HR. Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan Ahmad, ia
menambahkan, 'lalu makan dari kurbannya.')

oS.tH lir (

1656. Malik meriwayatkan di dalam Al Muwaththa': Dari Sa'id bin Al
Musayyab: Bahwasanya orang-orang diperintahkan agar makan dulu
sebelum berangkat pada hari ldul Fithri.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Al Muhlab
mengatakan, "Hikmah dianjurkannya makan sebelum shalat Idul
Fithri adalah agar tidak ada dugaan untuk berpuasa sebelum
pelaksanaan shalat Id, seolah-olah beliau ingin menutup pintu yang

bisa melahirkan dugaan ini." Yang lainnya mengatakan, "Karena
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wajibnya berbuka setelah habisnya kewajiban berpuasa, maka

dianjurkan untuk segefa berbuka (tidak berpuasa) dalam rangka

melaksanakan perintah Allah SWT." Demikian yang diisyaratkan oleh

Ibnu Abu Jamrah. Al Hafizh mengatakan, "Hikmah dianjurkannya

memakan kurma saat itu adalah karena kurma mengandung rasa manis

yang bisa menguatkan pandangan yang telah melemah akibat puasa.

Karena itu, sebagian Tabi'in menganjurkan berbuka dengan sesuatu

yang manis, seperti madu."

Ucapan perawi (namun pada hari Idul Adha beliau tiduk

makan dulu hingga kembali (dari shalat)), dalam riwayat At-

Tirmidzi: "dan tidak makan pada hari Idul Adha kecuali setelah

shalat." Diriwayatkan juga oleh Abu Bakar Al Atsram dengan redaksi:
,.sehingga beliau menyembelih kurban." Ahmad bin Hanbal

mengkhususkan dianjurkannya penundaan makan pada hari Idul Adha

bagi ol.iing yang hendak menyembelih hewan kurbannya' Sementara

ibnu Quddamah mengungkapkan, bahwa hikrnah penangguhan makan

(berbuka) pada hari Idut Adha adalah, bahwa hari itu disyariatkan

untuk berkurban dan memakan dari kurban, maka disyariatkan untuk

berbuka dengan sesuatu dari yang dikurbankan itu'

Bab: Melewati.Ialan yang Berbeda Ketika Berangkat dan Pmlang

Melaksanakan Shalat Id, dan Bolehnya Pelaksanaan shalat Id di
Masjid karena Udzur

A/

i():.0 .'il*)\|ilG
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1657. Dari Jabir, ia menuturkan, "Adalah Nabi sAW, iika pada hari

raya selalu melewati ialan yang berbeda ftetika berangkat dan

pulang) ;' (HR. Al Buknari)
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1658. Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Apabila Nabi SAW
berangkat menuju pelaksanaan shalat Id, mako beliau kembali dari
jalan selain yang dilaluinya saat berangkal." (HR. Ahmad, Muslim
dan At-Tirmidzi)

"€g't;'rri ffiu'oi'# i'*
z.z !c./ /r., ot/,1 .-(*u Jf) t)1, "r;i ;rjr1 . |t

1659- Dari lbnu Umar, bahwasanya Nabi SAW pada hari Id (keluar)
melalui suatu jalan, kemudian kembali melaui jalan lainnya. {HF..
Abu Daud dan Ibnu Majah)

bc W,;t e #,y ir'€ :,b "&ci **i i;.;'s.i ""o

(*6 r.r, ;!1>'i ;t:r>.r*;ir -,'-r!
1560. Dari Abu Hurairah: Ketika turun hujan podo'*rrrto ii ,urr,
hari Id, Nabi SAW menyelenggarakan shalat Id bersama mereka di
masjid. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pensyarah Rahi m ahull ch T q' al a mengatakan : Hadits-hadits ini
menunjukkan dianjurkan berangkat menuju tempat pelaksanaan shalat
Id melalui suatu jalan dan kembali pulang melalui jalan lainnya, baik
itu bagi imam rnaupun makmum. Demikian menurut mayoritas ahii
ilmu.

Ucapan perawi (Ketika mereka tetimpa hujan pada hari Id,
l{abi SAW menyelenggarakan shalat Id bersama mereka di masjid),
hadits ini rnenunjukkan bahrva tidak berangkat ke lapangan dan
melaksanakan shalat Id di masjid karena udzur hukumnya tidak
makruh.
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Bab: Waktu Shalat Id
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1661. Dari Abdullqh bin Busr, seorang sahabat Nabi SAW:

Bohwasanya ia keluar bersama orang-orong pada hari ldul Fithri

atau ldul Adha, ia tidak membenarkan terlambatnya imam, dan ia

mengatakan, "sesttngguhnya knmi, biasanya telah selesai pada saat

seperti ini. " Yaitu waktu shalat Id. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

1662. Asy-Syaf i mengmukakan sebuah hadits mursal: Bahwasanya

Nabi SAW mengirim surat kepada Amr bin Hazm, yang berada di

Najran, isinya: "segerakantah (shalat) Idul Adha dan Lambatkanlah

(shalat) Idul Fithri dan ingatkanlah manusia."

Pensyarah Rahimahul I ah Ta' al a mengatakan: Hadits Abdullah

bin Busr menunjukkan disyariatkannya menyegerakan pelaksanaan

shalat Id dan makruhnya menangguhkan terlalu lama sehingga

melebihi kebiasaan. Hadits Amr bin Hazm menunjukkan

disyariatkannya menyegerakan pelaksanaan shalat Idul Adha dan

melambatkan pelaksanaan shalat Idul Fithri. Riwayat yang paling baik

mengenai penentuan waktu pelaksanaan shalat Id adalah hadits

Jundub pada riwayat Ahmad bin Hasan Al Bana" ia mengatakan,
.,Nabi sAw mengimami kami shalat pada hari Idul Fithri ketika

matahari telah naik sekitar dua tombak, dan pada hari Idul Adha

ketika matahari telah naik satu tombak.
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Bab: Shalat Id Sebelum Khutbah, Tanpa Adzan dan Iqamah,
Serta Apa yang Dibaca di Dalam Shalat Id

,pijjr 'ifu'*: S"il:.J'J

1{t'' u.i lf tair itrr> .^+;t'l+
1663. Dari lbnu lJmar, ia menuturkon, "i"orrlullah SAW, Abu Bakar

dan Umar melaksanakan shalat kedua hari raya sebelum khutbah."
(HR. Jama'ah kecuali Abu Daud)

;'; \:;!r * +tr WiJt'i'4, iJsi'.* r rG *7 
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1664. Dari il;, bin Samurah, ia menuturkan, "Aku shalat bersama

R.osulullah SAW pada dua hari raya tidak hanya sekali atau dua kali,
dan itu tanpa adzan don iqamalr." (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud
dan AcTirmidzi)

.;*\it;,t, -Wtt; o:,i"&il 
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1665. Dari lbnu Abbas dan Jabir, keduanya mengatakan, "Tidak
dikumandangknn adzan pada hari ldul Fithri dan tidak juga pada ldul
Adha." (Muttafaq'Alaih)

; Pt i; t:l*r,irif v ",:11 :"1.c'd:;i iJs ,"W ? :lA)
it:t-r.\ ,i";i 'l', itx.\ I iQ \ ) ,L'* t1r-; \ ) l1\i eH
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1666. Dalam riwayat Muslim yang bersumber dari 

"Athi',' 
ia

menuturkan, "Jabir memberitahuku, bahwa tidak ada adzan untuk

W :tJ;, ott iJv ; it *
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shalat pada hari ldul Fithri ketika keluarnya imam dan tidak pula

setelah ia keluar, tidak pula iqamah, tidak pula seruan dan tidak pula

sesuatu. Hari itu tidak ada seruqn dan tidak ada iqamah."

'e-';, *u\ T) -r)Jlft
, z o / !.. z

(J^>l ol;-2)

1667. Dari Samurah: Bahwasanya ketika shalat Id Nabi SAlf
membaca surah Al A'laa dan surah Al Ghaasyiyah. (HR. Ahmad)

e'V"ik W'"u;t oi?;r'*
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1668. Diriwayatkan juga seperti itu oleh Ibnu Majah dari

Abbas dan hadits An-Nu'man bin Basyir.

-,!.1 
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1669. Telah dikernukakan hadits An-Nu'man yang diriwayatkan oleh

yang lainny a pada pembahasan tentang Jum' at.

J";, *'(A ok c :;L
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1670. Dari Abu Waqid Al Laitsi, ketika ditanya oleh (Jmar, ".lpo yong

biasa dibaca oleh Rasulullah SAW dalam shalat ldul Adha dan ldul
Fithri?" Ia menjawab, "Beliau biosa membaca pada keduanya surah

Qaaf dan surah Al Qamar." (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits

tadi menunjukkan, bahwa yang disyariatkan dalam pelaksanaan shalat

Id adalah mendahulukan shalat daripada khutbah.

Ucapan perawi (Tidak dikumandangkan adzan pada hari
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Idul Filhri dan tidak juga pada ldul Adha), hadits-hadits di atas

menunjukkan tidak disyariatkannya adzan dan iqamah dalam
pelaksanaan shalat hari raya (Idul Fithri dan Idul Adha)

Ucapan perawi (Bahwasanya ketika shalat Id Nabi SAW
membaca surah Al A'laa dan surah Al Ghaasyiyah). Mayoritas
hadits di atas menunjukkan dianjurkannya membaca surah Al A'laa
dan surah Al Ghaasyiyah dalam shalat Id. Demikian menurut pendapat
Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Asy-Syaf i berpendapat bahwa yang
dianjurkan adalah membaca surah Qaaf dan surah Al Qamar. Ibnu
Mas'ud menganjurkan untuk membaca surah-surah mufashshal yang
sedang. Abu Hanifah mengatakan, "Tidak ada ketentuan yang pasti."
Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan: "Bahwasanya Abu Bakar pernah
membaca surah Al Baqarah ketika shalat Id, sampai-sampai aku
melihat orang tua gemetaran karena lamanya berdiri." An-Nawawi
menyimpulkan dari hadits-hadits tersebut, bahwa yang dibaca ketika
shalat Id adalah surah Qaaf dan Al Qamar, kemudian pada Id yang
lain surah Al A'laa dan surah Al Ghaasyiyah.

Bab: Jumlah Takbir dan Posisinya Pada Shalat Id

"6-fr r." i 3 W: .,A,- .r. '?)
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1671. Dari Amr bin Syu'aib, dori ayahnya, dari kakelvtya:
Bahwasanya ketika shalat Id, Nabi SAW bertakbir dua belas kali,
yaitu di raka'at pertamo tujuh kali dan lima kali pada raka'at
terakhir. Beliau tidak melaksanakan shalat sebelumnya dan tidok pula
setelahnya. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Imam Ahmad mengatakan, "Aku berpendapat dengan ini."
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1672. Dalam riwayat lain: Ia menuturkan, "Nabi SAW bersabda,

'Takbir dalam shalat ldul Fithri tujuh kali pada roka'at pertama dan

lima kali pada raka'at terakhir. Kemudian membaca setelah masing-

masing dari keduanya itu."'(HR. Abu Daud dan Ad-Daraquthni)

€:s ffi 4tLi7,'$r -s'l,o / rf *
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1673. Dqri Amr bin Auf Al Muzani: Bahwasanya dalam

hari raya Nabi SAlt/ bertakbir tujuh kali pada rakn'at pertama

sebelum membaca, dan pada raka'at kedua lima knli sebelum

membaca. (HR. At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Ini riwayat yang paling

baik dari Nabi SAW dalam masalah ini." Diriwayatkan juga oleh Ibnu

Majah namun tidak menyebutkan bacaan)

..r';3fr ^L ,r,r, a',t* ts iir;:t a': lt':t K
1674.tbnu Majah lugu *.ri*uru**-r"Oerti itu a.ng* *"nyeUutti

bacaan dari hadits Sa'd, yang memimpikxtadzan.
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Para ulama

berbeda pendapat mengenai jumlah takbir dalam shalat Id pada kedua

raka'atnya dan caranya menjadi sepuluh pendapat, di antaranya: Pada

raka'at pertama tujuh kali takbir sebelum bacaan dan pada taka'at

kedua lima kali takbir sebelum bacaan. Al Iraqi mengatakan, "Ini

merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat,

tabi'in dan para imam." Asy-Syaf i mengatakan, "Tujuh kali takbir

pada raka'at pertama itu adalah setelah takbiratul ihram." Pendapat
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Lainnya: Bahwa takbiratul ihram termasuk di antara ketujuh takbir
pada raka'at pertama. Ini merpakan pendapat Malik dan Ahmad. Ibnu
Abdil Barr mengatakan, "Diriwayatkan dari Nabi SAW, melalui
berbagai jalu yang baik, bahwasanya dalam shalat Id beliau bertakbir
tujuh kali pada raka'at pertama dan lima kali pada raka'at kedua.
Tidak ada riwayat dari beliau, baik melalui jalur yang kuat maupun
yang lemah, yaflg berbeda dengan ini. Karena itu, inilah yang lebih
utama diamalkan." Dalam hadits Aisyah yang dikemukakan Ad-
Daraquthni, bahwa itu tidak termasuk takbiratul ihram. Dalam riwayat
Abu Daud, bahwa itu tidak termasuk kedua takbir ruku. Ini merupakan
dalil bagi yang berpendapat bahwa jumlah tersebut tidak termasuk
takbiratul ihram dan takbir ruku, dan yang lima kali pun tidak
termasuk takbir ruku. Pendapat yang paling kuat mengenai jumlah
takbir adalah pendapat yang pertama. Adapun mengenai caranya,
perbedaan pendapatnya adalah, apakah disyariatkan langsung, yakni
setelah takbir pertama selesai disusul dengan takbir kedua dan
seterusnya, ataukah diselingi dengan tahmid, tasbih atau lainnya?
Malik, Abu Hanifah dan Al Auza'i berpendapat, bahwa itu diselingi
dengan tasbih sebagaimana bacaan di dalam ruku dan sujud. Mereka
juga mengatakan, "Sebab, bila memang disyariatkan suatu dzikir di
artara takbir-takbir itu, tentu telah dinukil sebagaimana takbir
tersebut." Asy-Syafi'i mengatakan, "Berhenti setiap kali takbir dengan
membaca tahlil, tahmid dan takbir."

Bab: Tidak Ada Shalat Sebelum Maupun Sesudah Shalat Id

|.lr|t:-l;titrr>.6fi \it45
1675. Dari lbnu Abbas, ia menuturkan, "Pada hari Id, Nabi SAW
melaksanakqn shalat dua raka'qt yang mano beliau tidak melakuknn
shalat sebelumnya dan tidakpula setelahnya." (HF.. Jama'ah)
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1676. Mereka, kecuali At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, menambahkan,

"Kemudian beliau bersamo Bilal menemui kaum wanita. Beliau
memerintahkan mereka bershadaqah. Sehingga ada wanita yang

bershadaqah dengan gelang dan kalungnya."
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1677. Dari lbnu (Jmar: Bahwasanya ia Oriuo, poda hari Id dan tidak
melakukan shalat sebelumnya maupun setelahnya, lalu ia
menyebutkan bahwa Nabi SAW melakukannya seperti itu. (HR.

Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)
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i678. Al Bukhari meriwayatkan dari

memalcruhkon shalat sebelum Id.
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Ibnu Abbas; Bahwasanya ia
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1679. Dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW; Bah*asanya beliau tidak

melakukan shalot apa pun sebelum Id. Setelah beliau pulang ke

rumahnya, beliau melakukan dua raks'af. (HR. Ibnu Majah dan

Ahmad dengan maknanya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

(mana beliau tidak melakukan shalut sebelumnya dan tidak pula
setelahnya), hadits ini dan hadits-hadits lainnya dalam judul ini
menunjukkan makruhnya melakukan shalat sebelum shalat Id ataupun

setelahnya. Demikian pendapat Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan dari
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Malik, bahwa ia mengatakan, "Tidak ada shalat sunnah di tempat
shalat Id, baik sebelumnya maupun setelahnya." Adapun jika shalat Id
itu dilaksanakan di dalam masjid, maka ada dua riwayat darinya. Az-
Zultri mengatakan, o'Aku tidak pernah mendengar seorang pun dari
para ulama kami yang menyebutkan bahwa ada seorang pendahulu
umat ini yang melakukan shalat sunnah sebelum shalat Id atau
setelahnya." Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa ia mengatakan,
"Orang-orang Kufah melakukan shalat setelahnya dan tidak
melakukan sebelumnya. Orang-orang Bashrah melakukan shalat
sebelumnya dan tidak melakukan setelahnya. Sedangkan orang-orang
Madinah tidak melakukan shalat, baik sebelumnya maupun
setelahnya." Dari Ali pada riwayat Al Bazzar melalui jalur Al Walid
bin Sari', mantan bukan Amr bin Huraits, ia berkata, "Kami keluar
pada hari Id bersama Amirul Muknin, Ali bin Abu Thalib. Lalu
sekelompok orang dari antara para sahabatnya bertanya tentang shalat
sebelum melaksanakan shalat Id atau setelahnya. Namun Ali tidak
menjawab apa-apa. Setelah kami mencapai tempat shalat, ia
memimpin shalat, lalu bertakbir tujuh kali dan lima kali, kemudian
menyampaikan khutbah di hadapan masyarakat, lalu turun kemudian
menaiki kendaraannya. Mereka berkata, 'Wahai Amirul Mukminin,
mereka itu orang-orang yang melaksanakan shalat.' Ali berkata,
'Kalian bertanya kepadaku tentang sunnah. Sesungguhnya Nabi SAW
tidak pernah melakukan shalat sebelumnya maupun setelahnya.
Barangsiapayang mau silakan melakukan, dan siapa yang mau silakan
meninggalkan. Apakah kalian melihatku melarang suatu kaum
melakukan shalat sehingga aku menjadi seperti orang yang melarang
seorang hamba melakukan shalat."

Bab: Khutbah Id dan Hukum-Hukumnya
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1680. iari Abu Sa'id, ia menuturkan, "Rasuhtllah keluar pada hari

Idul Fithri dan ldul Adha ke tempat shalat, dan yang pertama kali

beliau lakukan adalah shalat, kemudian berbalik lalu berdiri

menghadap kepada orang-orang, sementara orang-orang tetap duduk

cJalam barisan mereka, lalu beliau memberikan weiangan' nasehat

danperintahkepadamereka.Bilabeliauhendakmenyampaikansuatu
ketupusan, *rio beliau memutuskon, dan bila hendak menyampaikon

,uoi, perintah maka beliau perintahkan. Kemudian beliau pulang'"

(Muttafaq 'Alaih)

g-t1 s.$

1681. Dari Thariq bin Syihab, ia menuturkan' 
'"'o"on

mengeluarknn mimbir pada hari Id, lalu berkhutbah sebelum shalat'

Kemudian seorang lelaki berdiri lalu berkata' 'Wahai Marwan'

engkautelahmenyelisihisunnah.Engkaumengeluarkanmimbarpoda
lrii td, padahal belum pernah dikeluarkan mimbar pada hori Id, dan

engkau memulai dengin khutbah sebelum sholat.' Maka Abu sa'id

berkata, 'orang ini telah memenuhi kewaiibannya fyalcni

menyampaikan kebenaranJ' Aku mendengar Rasulullah SAW
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bersabda, 'Barangsiapa di antara karian melihat suatu kemungkaran,
dan ia mompu merubahnya, maka hendaklah ia merubahnya dengan
tangannya. Jika tidak mompu, maka dengan lisannya, dan jika tidak
mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemohnya
keimanan."'(HR.Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah)
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1682. Dari Jabir, ia menuturkan, "Aku menyaksikan bersama Nabi
sAW pada hari Id, beliqu murai dengan shalat sebelum khutbah,
tanpa adzon dan iqamah. Kemudian berdiri dengan berpegangan
pada Bilal, lalu beliau memerintahkan untuk bertala,ya kepoda Ailah
dan menganjurkan untuk menaati-Nya, menasihati rlan mengingatkon
orang-orqng. setelah itu beliau beranjak lalu menemui kaum wanita,
kemudian beliau menasihati dan mengingatkan mereka.,, (HR.
Muslim dan An-Nasa'i)

'$?iiAr G6 ,Jj ,Lj fu:-[-tl H,e,
1683. Dalam lafazhMuslim: setelah selesai beliau rrrun,'ir*uiro,
menghampiri kaum wanita lalu mengingatkan mereka.

bertakbir di sela-sela khutbahnya. Beliau memperbanyak takbir dalam
khutbah dua hari raya;l (HR. Ibnu Majah)

., tat?rlr
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1685. Dari (lbaidiltah bn Abctullah bin '(Jtbah, ia menuturkan,
,,sunnahnya adalah imam menyampaikan dua khutbah pada dua hari

raya, yang manq antara kedua khutbah itu diselingi dengan duduk."

(HR. Asy-Syafi'i)

6,*St W
, o /. lt-()J-€i, :dlJ t'.tt / 1' r3 f :W"*
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1686. Dari ',Atha" dari Abullah bin As-Saib, ia menuturkan, "Aku

menyal<sikan hari raya bersama Nabi SAW|. Setelah selesai shalat,

beliau bersabda, 'sesungguhnya kami akan berkhutbah, barangsiapa

yang mou duduk untuk mendengarkan, maka duduklah. Dan siapa

yang ingin pergi, maka silakan pergi'"'(HR' An-Nasa'i, Ibnu Majah

dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: ucapan perawi

{ke tempat shalat), maksudnya adalah suatu tempat di Madinah yang

cukup clikenal hanya dengan menyebutnya "mushalla". Disebutkan di

dalam Al Fatfu: "Letaknya sekitar seribu hasta dari pintu masjid."

Ucapan perawi (tlan yang pertarna kuli beliuu lakwkan sdalah

shalat), ini mengindikasikan bahwa sunnahnya adalah mendahulukan

shalat daripacla khutbah. Haclits ini menunjukkan, bahwa di ternpat

shalat tersebut pada masa Nahi SAW tidak ada mimbar'

{-lcapan pera,ari {.talu beliuu wsemeyirutahksn urutuk bertakwu

kepada Altah daru meng*niurkan ketaatsn ... dst.) menunjukkan

dianjurkannya memberikan nasihat dan peringatan di dalam khutbah

hari raya, dan dianjurkannya memberikan nasihat dan peringatan

kepada kaum wanita serta menganjurkan mereka bershadaqah selama

hal itu tidak dikhawatirkan menimbulkan kerusakan atau menibulkan
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fitnah terhadap yang menyampaikan wejangan maupun pendengamya
ataupuan lainnya.

Ucapan perawi (seterah seresai beriau turun),Al eadhi Iyadh
mengatakan, "Turunnya beliau itu adalah di tengah khutbah.,, An-
Nawawi mengatakan, "Itu tidak seperti yang dikatakannya, tapi yang
dimaksud adalah turun menemui mereka (kaum wanita) setelah
khutbah dan setelah memberikan wejangan kepada kaum pria.,,
Penulis Rahimahullah mengatakan, "Kata ,turun, pada riwayat ini
mengindikasikan bahwa beliau berkhutbah di atas sesuatu yang
tinggi."

sabda beliau sAw (sesungguhnya kami akan berkhutbah,
barangsiapa yong mau duduk antuk mendengarkan, maku
duduklah. Dan siapa yang ingin pergi, maka silakon pergi), ini
mengisyaratkan bahwa duduk untuk mendengarkan khutbah hari raya
tidak wajib. Penulis Rahimahuilah mengatakan, ,.Ini menjelaskan
bahwa khutbah itu hukumnya sunnah. sebab bila itu wajib, maka
duduk untuk mendengarkannya juga wajib.',

Bab: Dianjurkannya Khutbah pada Hari Nahar

./t,, c4. t,o 1t,.()Jl) ylJ -t*--l ol-1-,,;

:JG f., / /c4t f
.,fu ,;*\i t;;+ir

1687 - Dari Al Hirmas bin Ziyad, ia menuturkan, ,,Aku melihat lr{abi
sAW menyampaiknn khutbah kepada orang-orqng pada hari ldur
Adha di Mina, di atas untanya yang teringanya terbelalr.,, (HR.
Ahmad dan Abu Daud)

'--fl;t:r:r> .4t i7" ,;-. W

13)t;
1688. Dari Abu umamah, ia menuturkan, "Aklt mendengar Khutbah
Nabi SAW di Mina pada hari Knrban.,, (HR. Abu Daud)
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1689. Dari Abduffahman bin Mu'adz At-Taimi, ia menuturkan,

"Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami, ketikn kami di

Mina, beliau membuka pendengaran kami, sehingga kami dapat

mendeng;ar apa yong beliau ucapkan padahal kami berada di tempat

singgah knmi. Lalu beliau mulqi mengaiarknn pada mereka tentang

manasik. Kemudian beliau mendatangi tempat jumrah, dan

meletakkan jari teluniuk dan jari tengahnya, lalu berkata, 'Dengan

batu kerikil'. Lalu beliou memerintahkan kaum Muhajirin, maka

mereka pun turun melaui orah depan masjid, dan memerintahkan

kaum Anshar, maka mereka pun turun melalui arah belakang masjid,

setelah itu barulah yang lainnya tttrun." (HR. Abu Daud dan An-

Nasa'i dengan maknanYa)
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1690. Dari nUu noWoh, ia menutur1kon, "Nabi SAW menyampaikan
khutbah kepada kami pada hari raya kurban, saat itu beliau
mengatakan, 'Tahukah kalian, hari apa ini?' Kami menjawab, 'Allah
dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.' Beliau terdiam sehingga kami
menduga bahwa beliau akan menamainya dengan yang bukan
sebutannya. Lalu beliau berkata, 'Bukonknh ini hari nahar?' Kami
rnenjawab, 'Benar.' Kemudian beliau berkata lagi, 'Bulan apakah
ini?' Kami menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.'
Beliau terdiam sehingga kami menduga b(thwa beliau skan
menamainya dengan yang bukan sebutannya. Lalu beliau berkata,
'Bukankah ini bulan Dzulhijjah?' Kami menjawab, 'Benar.'
Kemudian beliau berkata lagi, 'Negeri apakah ini?' Kami menjawab,
'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.' Beliau terdiarn
sehingga kami menduga bahwa beliau akan menamainya dengcn yang
bukan sebutannya. Lalu beliau herkata, 'Bukankah ini tanah suci?'
Kami menjawab, 'Benar.' Selanjutnya beliau berkata, "sesungguhnya
darah dqn harta kalian diharamkon atas kalian sebagaimana
mulianya hari kalion ini, pada bulan kalion ini di negeri kalian ini,
sampai hari di mono kolian berjumpa dengan Tuhan kalian. Ingatlah,
bukankah aku sudah menyampaikan?' Mereka menjawab, 'Ya.' Beliau
berkata lagi, "Yo Allah salxikanlah. Hendal*tya yong turut
menyal<sikan ini menyampaikan kepada yang tidak menyalaikan.
Karena bonyak yang menyampaikan lebih menyadari daripada yang
sekadar mendengar. Karena itu, janganlah kalian kembali kafir
setelah ketiadaanku, sehingga kaliqn saling membunuh."' (HR.
Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits
tadi menunjukkan disyariatkannya khutbah pada hari raya kurban.
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Sabda beliau (Tahukah kalian, hari apa ini ... dst), hikmah
pertanyaan beliau SAW tentang ketiga hal itu dan diamnya beliau

setiap selesai melontarkan pertanyaan adalah, sebagaimana dikatakan

oleh Al Qurthubi, bahwa maksudnya adalah untuk membangkitkan
pemahaman mereka, dan agar mereka semua terkonsentrasi kepada

beliau dan merasakan pentingnya apa yang sedang beliau sampaikan

kepada mereka. Karena itulah, setelah mengatakannya beliau

mengucapkan,'sesungguhnya darah kalian ...' dst. sebagai penegasan

mulianya hal-hal tersebut.

Sabda beliau (banyak yang menyampaikan lebih menyadari
daripada yang sekadar mendengar), Al Muhlib mengatakan, "Ini
mengindikasikan, bahwa pada akhir zaman nanti, akan ada orang yang

memiliki pemahaman dan ilmu tapi tidak seperti para pendahulunya,

yakni lebih sedikit."
Hadits ini mengandung anjuran berkhutbah pada hari raya

kurban, wajibnya menyampaikan ilmu, penegasan haramnya hal-hal

tersebut dan sangat perlunya untuk menyampaian perkara itu sejauh

kemampuan.

Bab: Hukum Hilal Id BiIa Terhalangi Awan dan Baru Diketahui
Siang Hari

lo,
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1691. Dari Abu Umair bin Anas, dari pamannya, dari kaum Anshar,

mereka menuturkan, "Kami pernah terhalangi awan untuk melihat
hilal Syawwal, sehingga pagi harinya kami masih berpuasa. Lalu
datanglah para penunggang unta di akhir siang, kemudian mereka

bersal<si di hadapan Rasulullah SAW bohwa mereka melihat hilal
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kemarin. Maka beliau pun memerintahknn orang-orang untuk
berbuka pada hari itu dan memerintahknn keluar untuk melal<sqnaknn
shalat Id keesokan harinya." (HR. Imam yang lima kecuali At-
Tirmidzi)

;+\it ,;1t 4t;'4i,W ;nr J"yti$,UG **_G f
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1692. Dari Aisyah, ia berkota, "norulrttol, SAW bersabdo, 'Fithr

Qdul Fitri) adalah hari dimana orong-orang pada berbuka (tidak
berpuasa), dan Adha (ld Kurban) adalah hari dimana orang-orang
b e r kur b an."' (HR. At-Tirmidzi)

t;'+ir, if;1. i;'ibi :,so W otr oi i';'j
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tr693. Dari Abu Hurairoh, boh*oranya Nabi SAW bersabda, "Puasa

ialah hari yang mana orong-orang berpuasa, Fithr ('Idul Fitri)
adalah hari yang mana orqng-orang berbuka, dan 'Adha ('Id Kurban)
adalah hari yang mana mereka berkurbon." (HR. At-Tirmidzi)

.irat|F 'lt o*r1 ,.rj;)t;'oi| 9',
1,694. Diriwayatkan juga ot.n nU, Ouri iu, iUr., fvra:i iun u

menyebutkan puasa.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits pertama
adalah dalil bagi yang mengatakan bahwa shalat Id dilaksanakan pada

hari kedua bila diketahuinya hilal Id setelah lewatnya waktu
pelaksanaan shalat Id.

Sabda beliau SAW (Fithr (dwl Fitri) adalah hari dimana
orang-orang pada berbuka (tidak berpuasa)... dst.), At-Tirmidzi
mengatakan, "Sebagian ahli ilmu menafsirkan hadits ini, bahwa
pengertiannya adalah, bahwa berpuasa dan berbuka itu bersama

*\i,
o /o.
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jama'ah dan mayoritas orang." Al Khithabi mengatakan tentang

makna hadits ini, "Kesalahan dari hasil ijtihad dimaafkan dari

manusia. Bila suatu kaum berijtihad untuk melihat hilal namun tidak
berhasil kecuali setelah digenapkannya puasa tiga puluh hari,

kemudian setelah itu baru diketahui bahwa ternyata bulan tersebut

hanya dua puluh sembilan hari, maka puasa dan buka mereka tidak
menjadi dosa dan cela bagi mereka. Demikian juga dalam ibadah haji,

bila mereka salah menetapkan hari Arafah setelah melakukan ijtihad
semampunya, maka tidak harus mengulang."

Bab: Anjuran untuk Berdzikir dan Melakukan Berbagai
Ketaatan pada Sepuluh Hari Pertama Dzulhijjah dan Hari-Hari

Tasyriq
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1695. Dari lbnu Abbas, ia mengatakan, "Rosulullah ,i, Urrroiro,
'Tidqk ada hari-hari dimana amalon shqlih di dalamnya lebih disukai
Allah daripada hari-hari ini,' -yalvri sepuluh hari pertama

Dzulhijjah-. Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, tidak juga
jihad di jalon Allah?' Beliau menjawab, 'Tidak juga jihad di jalan
Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya
(untuk berjihad) dan ia tidak kembali dengan salah satu dari l<eduanya

(yakni mati syahid)."' (HR. Jama'ah kecuali Muslim dan An-Nasa'i)
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1696. Dari lbnu [Jmar, ia berkata, "Rasulullal, SOW'OrrroUq 'Tidak

ada hari-hari yang mana amalan di dalamnya lebih agung di sisi
Allah dan lebih disukai daripada sepuluh hari (pertama bulan
Dzulhijjah). Maka perbanyaklah di dalamnya tahlil, takbir dan
tahmid." (HR. Ahmad)
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1697. Dari Nubaisyah AI Hudzali, ia berkata, "Rasululloh'SiW
bersabda, 'Hari-hari Tasyriq merupakan hari-hari untuk makan,
minum, dan berdzikir kepada Allah 'Azza wa Jallo."' (HR. Ahmad,
Muslim dan An-Nasa'i)

Al Bukhari mengemukakan: Ibnu Abbas mengatakan, "dqn
supayo mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah
direnrukan." [Qs. Al Hajj (22): 28J adalah hari-hari yang sepuluh itu.

Sedangkan 'ayyam ma'duudaat" adalah hari-hari tasyriq. "
Sementara lbnu Umar dan Abu Hurairah, keluar ke pasar pada
sepuluh hari pertama. Keduanya bertakbir dan orang-orang pun
bertakbir seperti takbir keduanya. Sedangkan Umar bertakbir di
kubahnya di Mina, lalu orong-orang yang sedang di masjid
mendengarnya, maka mereka pun bertakbir don orang-orang yang
sedang di pasar pun bertakbir juga sehingga Mina pun bergema
dengan suara tokbir.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits pertama

dan kedua menunjukkan keutamaan sepuluh hari pertama bulan
Dzulhijjah dibanding hari-hari lainnya. Hikmah pengkhususan

kesepuluh hari ini dengan kelebihan tersebut adalah karena

berkumpulnya pokok-pokok ibadah, yaitu: Haji, zakat, puasa dan

shalat.
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Ucapan Ibnu Abbas ("dan supaya mereka menyebut nama

Allah pada hari yang telah ditentukan" adalah hari-hari yang

sepuluh itu. Sedangkan 'ayyam ma'duudaat" adalah hari'hari
tasyriq), ada perbedaan pendapat mengenai hari-hari tasyriq. Menurut

persepsi ahli bahasa dan ahli fikih, bahwa hari-hari tasyriq adalah

yang setelah hari nahar (Idul Kurban), dan mereka juga berbeda

pendapat, antara dua dan tiga hari setelah hari nahar.
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Bab: Cara Pertama
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1698. Dari Shalih bin Khawwat, dari orang yang ikut shalat bersama

Nabi SAW pada hari perang Dzatur Riqa': Bahwa sekelompok
berbaris bersama beliau dan sekelompok lainnya menghadap ke arah
musuh, lalu beliau shalat satu raka'ot bersama kelompok yang sedang

bersamanya, kemudian beliau berdiam dalam keadaan berdiri
sedangkan kelompok tersebut melanjutkan shalat sendiri hingga
selescti. Setelah itu mereka keluar dan menghadap musuh, lalu
kelompok yang belum shalat masuk, kemudian beliau shalat bersama

mereka satu raka'at yang tersisa dari shalatnya, kemudian beliau
duduk menunggu, sedangkan mereka menyempurnakan sendiri
raka'at kedua hingga beliou salam bersamo merekq. (HR. Jama'ah
kecuali Ibnu Majah)
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1699. Dalam riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Jama'ah: Dari

,zo , .t.
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Shalih bin Khawwat, dari Sahl bin Abu Hatsmah, dari Nabi SAW,

seperti cara tadi.

Bab: Cara Lain

1700. 
'Dari 

lbnu U*rr, ia menuturkan, "Rasulullah SAW

melal<sanakon shalat khauf satu rakaat bersama salah satu dari dua

kelompok, sedangkan kelompok lainnya menghadap ke arah musuh,

kemudian (mereka yang telah shalat satu rakaat ) berolih dan

mengganti posisi teman-temannya (yang belum shalat) berdiri

menghadap ke arah musuh, dan mereka (yang belum shalat) datang

lalu shalat bersoma Nabi SAW satu rakaat, kemudian beliau salam,

sedangkan mereka menyempurnakaan satu rakaat lagi dan demikian

pula mereka (yang berdiri) menyelesaikan satu rakoot." (Muttafaq

'Alaih)

Bab: Cara Lain

\3i .\At i'q. ?y:r l-;'*:t ?$') ,* qlt',btt i$t,
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1701. Dari Jabir, ia menuturkan, "Aku mengikuti shalat khauf
bersama Rasulullah sAllr. Kami membentuk dua baris di belakang
beliau, sedangkan musuh berada di antara kami dan kiblat. Lalu
Rasulullah sAW bertakbir dan ksmi semua pun bertakbir, kemudian
beliau ruku dan kami semua pun ruku, kemudian beliau mengangkat
kepolanya dari ruku dan kami semua pun mengangkat kepala,
kemudian beliau menyungkur sujud diikuti shaf yang depan,
sedangkan shaf yong belakang tetap berdiri menghadap ke arah
musuh. Tatkala Nabi SAW dan shaf depan telah selesai sujud, maka
shaf belakang menyungkur sujud lolu berdiri. Setelah itu shaf yang
belakang maju ke depan dan shafyang di depan mundur ke belakang.
Kemudian Nabi SAW ruku, dan kami semua pun ruku, kemudian
beliau mengangkat kepalanya dari ruku dan kami semua pun
mengangkat kepala. Kemudian beliou menyungkur sujud bersama
shaf depan yang sebelumnya berada di belakang pado rakaot
pertoma, sedangkan shaf yang berada di belakang berdiri menghadap
ke arah musuh. Tatkala Nabi SAW bersama shaf setelahnya (yalcni
shaf depan) telah selesai sujud, barulah shafyang di belakong sujud.
Setelah itu Nqbi SAW salam dan kami semua pun salam.,, (HR.
Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan An-Nasa'i)
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1702. Al:.ri.;rad, Abu Daud dan An-Nasa'i juga meriwayatkan kisah ini
dari hadits Abu Iyash Az-Zaraqi, ia menuturkan, "Rasulullah SAW

melal<sanon cara tersebut dua kali: sekali di Usfan dan sekali di
wilayoh Bqni Sulaim."

Bab: Cara Lain

. , ( 1a., '..,'.o t 1a. c.6, ,-)fu,
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1703. Dari Jabir, ia menuturknn, "Komi bersama Nobi SAW di
Dzatur Riqa', lalu didirikanlah shalat. Lalu beliau shalat dua rako'at
bersama satu kelompok, lalu mereka mundur, kemudian beliau shalat
lagi dua raka'at bersama kelompok yang lain. Sehingga dengan

begitu Nabi SAW shalat empat roka'at, sedangkan mereka dua

raka' at." (Muttafaq'Alaih)

Jb W o;r,:i,/rG * tirAr ,f ,'G.frrt eW)
o -, . a -t t -t o 4

O ! c/. // / O / 7 t, V I / t/ t i c./ /./ t. e i a.r" f f t ulu..,-P t' ,ri., t' iP s:..*tq
1704. Dalam riwayat Asy-Syafi'i dan An-Nasa'i: Dari Al Hasan, dari
Jabir, bahwasanya Nabi SAW shalat dua raka'at bersamo sotu

kelompok sahabatnya, lalu salam. Kemudian shalat lagi dua raka'ot
bersama kelompok lainnya, lalu salam.

;y,4 ilC i:5: ",/j ? c;lAt ,p
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1705. Dari Al Hasan, dari Abu Balvah, ia menuturlran, "Nooi s,alw
melaksanakan shalat khauf bersama kami. Beliau shalat dua raka'at
bersama sebagian sahabatnya, kemudian salam. setelah itu, merekn
(yang telah shalat) mundur, dan mererra yang lain maju (untuk shalat)
dan posisinya diganti oleh mereka yang sudah shalat- Lalu beliau
shalat bersama mereka dua rako'at, kemudian solam. sehingga Nabi
melal<sanakan empat ralm'at dan mererra masing-masing honya dua
rokaat." (HR. Ahmad dan An-Nasa,i)

1706. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, ia mengatakan, ..Begitu juga
yang diriwayatkan oleh Yahya bin Abu Katsir, dari Abu salamatr, dari
Jabir, dari Nabi sAw. Dan begitu juga yang dikatakan oleh Sulaiman
Al Yasykuri, dari Jabir, dari Nabi SAW.,'

Bab: Cara Lain

,,r:*iG::-;rtiib ffi 1' )?r,{|i:":,Sui;; €ri"*
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1707. Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Aku pernah melal<sanakan

shalat Htauf bersama Rasulullah SAW pada tahun peperangan Najd.

Beliau berdiri mengeriakan shalat Ashar, lalu satu kelompok berdiri

pula bersamanya, sementara ftelompok lainnya mengadap fte arah

musuh membelakangi kiblat. Beliau bertakbir, dan merel<n semuaiuga

bertakbir, yaitu kelompok yang bersama beliau dan ftelompok yang

menghadap ke arah musuh. Kemudian beliau rulat, dan ruht pula

kelompok yang bersama beliau, lalu beliau suiud, dan suiud pula

kelompok yang di belakang beliau, sementara kelompok lainnya tetap

berdiri menghadap l<e arah musult. Kemudian beliau berdiri, dan

berdiri pula kelompok yang bersamo beliau, lalu merekn berbalik

menghadap ke arah musuh. Kemudian kelompok yang tadinya

menghadap ke arah musuh, pindah (ke belakang Rasulullah sAl/),

lalu mereka rulat dan sujud, sementara Rasulullah SAW tetap berdiri.

Kemudian mereka berdiri. setelah itu beliau ruku dan mereka

(kelompok kedua yang kini dibelakang beliau) ruku pula bersama

beliau. Kemudian beliau sujud dan mereka pun suiud bersama beliau.

Setelah itu kelompok pertama (yang tadinya menghadap ke arah

musuh menggantikan kelompok kedua) berbalik, lalu rulru dan sujud,

sementaro Rasulullah SAW tetap duduk bersama kelompok yang tadi.
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Kemudian ketika salam, beliau salam dan mereka semua juga salam.

Sehingga Rasulullah SAW melaksanakan dua raka'at, dan masing-
masing dari lcedua kelompok rtu juga dua raka'at4ua rako'ot." (11R.

Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

Bab: Cara Lain

i-b uJt.-ri ,:; qx. J:" W ls JirLi ur? u.t f
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1708. Dari lbnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan
shalat di Dzu Qird, lalu orang-orang membentukdua shaf di belokang
beliau satu shaf di belakang beliau dan satu shaf lagi menghadap kz
arah musuh. Kemudian beliau sholat satu raka'at bersoma orang-
orang (kelompok pertama) yang di belakongnya, lalu mereka pindah
menempati posisi kelompok kedua, sementaro kelompok kedua
menempati posisi kelompok pertoma, lalu beliau shalat satu raka'ot
bersama mereka. Mereka (kedua kelompok itu) tidak melaluanakan
yang satu raka'at /agi. (HR. An-Nasa'i)

'€:.t,i*o* h, fat i *'{ &,Jv r&i i * *
:\ j*, Ji .6i ,eL Ja ,r_,;ltire # i' )"r'{ J*

t.
<A.frt, ;)tt'yj l rrl .r -*_ S, ^k; :y*) 6'.,

1709. Dari Tsa'labah bin ZaMam, ia menuturkan, "Ketiks ksmi
sedang bersama Sa'id bin Al 'Ash di Thabaristan, ia berksta, 'Siapa

di antara kalian yong pernah melakukan sholat khouf bersama
Rasululloh SAW?' Hudzaifah menjawab, 'Aku' Kemudian Hudzaifoh
mengerjakan satu raka'at dengan satu kelompok dan satu raka'at lagi
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dengan kelompok yang lain. Namun mereka (kedua kelompok itu)

tidak melal<sanakan (yang satu raka'at lagi)."' (HR. Abu Daud dan

An-Nasa'i)

,J-'L;y* ffi Ct *..ti .r. q) ,f u:ti,,g Afrt as:s
)a

.'|.s ,j3

1710. An-Nasa'i meriwayatkan dengan isnadnya, dati Zaid bin Tsabit,

dari Nabi SAW, seperti shalatnya Hudzaifah. Demikian yang ia

kemukakan.

';.at't
l7ll. Dari lbnu Abbas, ia mengatakan, "Allah telah mewajibkan

shalat atas Nabi kalian SAW di wahu menetap (tidak safar) empat

raka'ot, di wahu bepergian (safar) dua rakn'at, dan dalam keadaan

takut (genting/perang) dua raka ar." (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud

dan An-Nasa'i)
Ucapan perawi @ada hari perang Dzatur Riqa), pensyarah

Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Yaitu perang Najd, yang mana saat

itu Nabi SAW berhadapan dengan sekelompok pasukan dari

Ghathafan. Namun mereka saling menahan dan tidak terjadi
peperangan di antara mereka. Pada saat itu, Nabi SAW melaksanakan

shalat khauf bersama para sahabatnya. Hadits ini menunjukkan, bahwa

di antara cara shalat khauf adalah, imam melaksanakan shalat dua

raka'at, yaitu satu raka'at bersama satu kelompok, lalu menunggu

hingga mereka menyelesaikan sendiri-sendiri raka'at berikutnya lalu
beralih menghadap ke arah musuh, kemudian datang kelompok kedua,

lalu imam melaksanakan raka'at kedua bersama mereka, kemudian

imam menunggu hingga mereka menyelesaikan raka'at berikutnya
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sendiri-sendiri, kemudian imam salam bersama mereka semua.

Ucapan perawi (Dafi lbnu Umar, ia menuturkan,
"Rasulullah SAW melaksona*an shalat khauf ... dst.). Pensyarah
mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa di antara cara shalat
khauf: Imam shalat satu raka'at bersama satu kelompok pasukan
(kelompok pertama) sementara kelompok yang lain (kelompok kedua)
berdiri menghadap ke arah musuh. Kemudian kelompok yang telah
melaksanakan satu raka'at berbalik menghadap musuh, sementara
kelompok kedua datang lalu shalat bersama imam satu rakaat.
Kemudian masing-masing menyelesaikan satu raka'at lagi. Disebutkan di
dalam Al Fatfu: "lJcapan perawi (sedangkan mereka menyempurnakan
satu rakaat lagi dan demikian pula mereka (yang berdiri)
menyelesaikan satu rakaat) konteksnya mengindikasikan bahwa
masing-masing mereka menyelesaikan pada lokasi yang sama (yakni di
belakang imarn), dan kemungkinannya mereka menyelesaikan shalat
secara bergantian. Demikian yang dapat ditangkap dari segi makna. Jika
tidak demikian, maka posisi penjagaan akan kosong dan imam
menyelesaikan sendiri. Hal ini ditegaskan oleh hadits yang diriwayatkan
oleh Abu Daud dari hadits Ibnu Mas'ud yang lafaztrnya sebagai berikut:
'lremudion beliau salam sementtra mereka berdiri (yaitu kelompok
lredua) lalu mereka menyelesaikon sendiri-sendiri yang satu raka'at lagi,
setelah itu merekn salam, kemudian beranjak Kemudian merela
(lrelompok pertama) kembali ke psisi semula, lalu menyelesaikan satu
ralro'at logi, lalu salam."' Konteksny4 bahwa kelompok kedua
menyelesaikan dua raka'at langsung, setelah itu barulah kelompok
pertama menyelesaikan safu raka'at mereka yang tersisa.

Ucapan perawi (Aku mengikuti shalat khauf bersama
Rasulullah SAW. Kami membentuk dua baris di belakang beliau,
sedangkan musuh berada di antara komi dan kiblat), pensyarah
mengatakan: Pada kedua hadits ini, bahwa shalat kedua kelompok
dilakukan bersama imam, dan mereka juga sama-sama melakukan
penjagaan dengan tetap mengikuti imam pada semua ruku shalat,
kecuali dalam sujud, yang mana kelompok yang ikut sujud bersama
imam hanya satu kelompok sementara yang lain menunggu hingga
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selesainya kelompok pertama, setelah itu barulah kelomok kedua
sujud. Setelah kelompok pertama menyelesaikan satu raka'at,
kelompok kedua menggantikan posisi kelompok pertama sedang

kelompok pertama menggantikan posisi kelompok kedua.

Ucapan perawi (Lalu beliau shalat dua raka'at bersama satu
kelompok), pensyarah mengatakan: Hadits Jabir dan hadits Abu
Bakah menunjukkan bahwa di antara cara shalat khauf: Imam shalat

dua raka'at bersama setiap kelompok, sehingga imam melakukan dua

raka'at sebagai fardhu dan dua raka'at sebagai sunnah. Abu Daud
mengatakan, "Begitu juga dalam shalat Maghrib, imam melaksanakan
enam raka'at sementara pasukannya masing-masing shalat tiga
raka'at." Inilah kiasan yang benar.

Ucapan perawi (Beliau berdiri mengerjakan shulat Ashar,
lalu satu kelompok berdiri pula bersamanya, sementara kelompok
lainnya mengadap ke arah musuh membelakangi kiblat. Beliau
bertakbir, dan mereka semua juga bertakbi), pensyarah

mengatakan: Hadits ini menunjukkan, bahwa di antara cara shalat
khauf: Kedua kelompok memulai shalat bersama imam, kemudian
salatr satu kelompok (kelompok pertama) menghadap ke arah musuh,
sementara kelompok lainnya (kelompok kedua) menyelesaikan satu
raka'at bersama imam. Setelah itu mereka (kelompok kedua) beralih
menghadap ke arah musuh, lalu kelompok yang tadinya menghadap

ke arah musuh (kelompok pertama) beralih lalu menyelesaikan satu
raka'at sendiri-sendiri, sementara imam tetap berdiri. Setelah selesai
raka'at pertama, imam shalat satu raka'at yang kedua bersama
kelompok tersebut (kelompok kedua), setelah itu, kelompok pertama
yang telah menggatikan kelompok kedua menghadap ke arah musuh
kembali ke posisi semula, lalu mereka menyelesaikan satu raka'at,
sementara imam tetap duduk. Setelah selesai imam salam bersama

mereka semua.

Ucapan perawi (lalu beliau shalat sutu raka'at bersama
mereka. Mereka ftedua kelompok itu) tidak melaksanakan yang
satu raka'at lagi), hadits ini menunjukkan bahwa di antara cara shalat

khauf adalah cukup satu raka'at bagi setiap kelompok.
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Catatan: Telah terjadi ijma', bahwa shalat Maghrib tidak
boleh diqashar. Namun ada perbedaan pendapat, apakah yang lebih
utama adalah imam shalat dua raka'at bersama kelompok pertama lalu
satu raka'at bersama kelompok kedua, atau sebaliknya? Setiap cara
yang pernah dicontohkan oleh Nabi SAW tentang shalat khauf telah
diambil oleh segolongan ahli ilmu. Yang benar dan tidak diragukan
adalah, bolehnya melakukan cara mana saja dari antara contoh-contoh
yang ada. Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Aku tidak mengetahui
satu hadits pun dalam masalah ini, kecuali itu hadits shahih." Al
Khithabi mengatakan, "Ada beberapa macam shalat khauf yang
pernah dilakukan oleh Nabi SAW yang terjadi pada hari-hari yang
berbeda dengan kondisi yang berbeda pula. Maka selayaknya
menyesuaikan dengan kondisi tersebut, inilah sikap yang lebih
mengena dalam pelaksanaan shalat khafuf dan lebih tepat untuk
melakukan penjagaan (kewaspadaan). Walaupun berbeda cara, namun
maknanya sama." Ahmad juga mengatakan, "Ada enam atau fujuh
cara shalat khauf yang disebutkan di sejumlah hadits. Cara mana yang
dilakukan, maka itu boleh." Narnun Ahmad cenderung menguatkan
hadits Sahl bin Abu Khatsmah.

Bab: Pelaksanaan Shalat Dalam Kondisi Sangat Genting Dengan
Cara Berisyarat, Tapi Apakah Boleh Ditangguhkan?

'J'+ ok LV :JGi ,)',;lti:rc.;r,i ffi ItLi'* it ,f
(i6'u.r ittrl .(t{'rt te ; U;4 *i

1712. Dari lbnu Umar, balwasanya Nobi SAW menyinggung tentang
sholat Khauf beliau bersabda, "Bila rasa tahtt lebih dari itu, maka
boleh shalat sambil berjalan ataupun berkcndaraan." (HR. Ibnu
Majah)
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1713. Dari Abdultah bin (Jnais, ia menuturl<on, i'norrtuiil, 
S,l,W

menugaskanku untuk membunuh Khalid bin Sufyan Al Hudzali -yang
sedang menuju Uranah don Arafah-, beliau mengatakan, seraya
berlrata, 'Kejarlah dan bunuhlah ia.' Maks alat melihatnya don
tibalah wahu shalat Ashar, lalu alu merosa khawatir akan terjadi
sesuatu [peperangan atau tipu dayal antara aht dan Al Hudzali yang
alran mengakhirkan shalat, maka aku berjalan sambil shalat
dengan isyarat sambil tetop mengawasinya. Setelah aht dekat, ia
berkata, 'Siapa engknu?' Aht jawab, 'seseorang dari bangsa Arab.
Telah sampai kepadaht bahwa engkau telah mengumpulkan pasukan
untuk menyerang orang itu [yahti Nabi SAITJ, kini aht mendatangimu
dalam ranglra itu.' Iq berkato, 'Aku memang dolam maksud itu.'
Kemudian aht berjalan sejenak bersamanya, sampai ketika ada
kesempatan aku menghontamnya dengan pedangku hingga ia tewas."'
(HR. Ahmad dan Abu Daud)

lat$\t f utQt ?; W ar Jy, Q a1'6 :Js'# it ,f
,?jt :'l,b,|'J'# .:^A-:,i'q'q'tt ,;sr Li.fu \'Ji
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1714. Dari lbnu Umar, ia menuturkan, "Rosulullah SAW menyerukan
pada kami setelah usai perang Ahzab, 'Hendaknya tidak ada seorong
pun yang shalat Ashar kecuali di Bani Quraizah.' Namun l{etitu
orong-orang khowatir kehabisan waldu, mereks mengerjakan shalat
itu sebelum sampai di tempat Bani Quraizah- Yang lainnya
mengatakan, 'Kami tidak shalat kecuali di tempat yang diperintahkan
oleh Rasulullah sAW kepada kita, walaupun waldwtya telah lewat.'
(Atas kejadian ini Nabi sAly) tidak mencela seorang pun dari tredua
golongan ila." (HR. Muslim)

yarLl'"{;.v ,i6,-,r;tri 4 &rt:J W nlt of ,y ei
| :'rl;,.; J* ,i-Pt e;e,Jt'#':);\:v .:^U:i ,f ,f.t\
u: Tu "f: 9\;'n,:JG j; :'ri}a,". itti,Wy &-',k

<4 .u.J,',ri> .& t:tr'-hL;_'* W A
1715. Dalam lataz}nlain: Bahwasanya ketika Nabi sAW trembali dari
perang Ahzab, beliau mengotalan, 'Hendolotya tidak ada seorang pun
yang shalat Ashar kecuali di Bani Quraizah.' Ketika di perjalanan
sebagian merekat, waldu sholat Ashar pun tiba, sebagian merekn
mengatakon, 'Kami tidak akan shalat sebelum mencapainya., yang
lainnya mengatalcan, 'Kami akan shalat dulu. Beliau tidak
menginginlran itu dari kito.' Kemudian hal itu disampaikan kepada
Nabi SAll, namun beliau tidak mencela seorang pun dari merela.
(HR. Al Bukhari)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Kedua hadits
pertama dijadikan dalil oleh mereka yang membolehkan shalat dengan

t Pasukan yang dikirim ke perkampungan Bani euraizah ada yang berangkat
duluan dan ada yang berangkat belakangan. Sedangkan yang disebutkan dalam
hadits ini adalah salah satunya. Maka diungkapkan dengan redaksi "sebagian
mereka". (Penerj.)
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cara berisyarat dalam kondisi genting. Ibnu Al Mundzir mengatakan,

"Setiap orang yang memahami ilmu berpendapat, bahwa yang dikejar
musuh melaksanakan shalat di atas kendaraannya dengan berisyarat,
sedangkan yang sedang mengejar musuh turun dari kendaraan lalu
mengerjakan shalat di atas tanah." Asy-Syaf i mengatakan, "Kecuali
bila terpisah dari kelompoknya sehingga dikhawatirkan kembalinya
musuh yang dikejar lalu menyerangnya." Al Auza'i mengatakan, "Jika
para pengejar khawatir kehilangan musuh bila mereka turun dulu,
maka hendaknya mereka shalat ke mana saja menghadap dan dalam
kondisi apa saja."

Ucapan perawi (Rasulullah SAW menyerukan pada kami
setelah usai perang Ahzab, 'Hendaknya tidak ada seorang pun yang
shalat Ashar kecuali di Bani Quraizah.' ... dst.) hadits ini dijadikan
dalil oleh Al Bukhari dan yang lainnya dalam membolehkan shalat

dengan cara berisyarat di atas kendaraan. Al Hafizh mengatakan,

"Penyimpulan dalilnya adalah dengan cara melihat sisi prioritas.
Karena yang menangguhkan shalat dan baru melaksanakannya ketika
telah sampai di perkampungan Bani Quraizah, tidak dicela oleh Nabi
SAW, padahal mereka melaksanakannya setelah habis waktunya.
Sedangkan shalatnya orang yang tidak melewati waktunya, walaupun
dengan cara berisyarut atan cara lainnya yang memungkinkan, adalah

lebih utama daripada menangguhkannya hingga waktunya habis."
Disebu&an di dalam Al lkhtiyarat: Shalat fardhu sah

dilaksanakan di atas kendaraan bila dikhawatirkan terpisah dari
kelompok atau terjadi bahaya bila turun dari kendaraan.

BAB.BAB SHALAT KUSUF (GERHANA)

Bab: Menyerukan Shalat Kusuf dan Cara Pelaksanaan Shalat
Kusuf
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17t6. Dari Abdullah bin Amr, ia menuturkan, "Ketiko terjadi gerhana
matahari di masa Rasulullah SAW, diserukan 'Innash shaloata
joami'ah' [akan dilal<sanakan shalat secora berjama'ahJ. Lalu
(dalam shalat itu) Nabi SAW ruku dua kali dalom satu raka'at.
Kemudian beliau berdiri lagi lalu ruku dua kali dolam satu sujud
(yalmi satu raka'at lengkap). setelah itu matahqri terang kembali."
Aisyah mengisahkan, "Aku tidak pernah melakulan ruku dan tidak
pula sujud yang lebih panjang dari itu." (Muttafaq .Alaih)
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1717. Dari Aisyah, ia menuturkan, "Ketika teriadr gerhana iataharr
di masa Rasulullah sAl{, beliau mengutus seorang penyeru untuk
menyerukan 'Ash-shalatu jaami,ah' [Shalat berjama'ahJ, lalu beliau
shslat empat ruku' dalam dua rakn'at dan empat sujud.,, (Muttafaq
'Alaih)

{;t .ffi i' {;' :G'e.'Pt #'Uu,t8i u.G f
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1718. Darr irsyah juga, ia memrtrkon "Pernah *irdr'f*L*

matahori pada masa hidup Rasulullah SAW, mako Rasulullah SAW
lreluar lre masjid, beliau berdiri dan bertakbir semertwa orang4rong
berbaris di belalrangnya. Beliau membacakan sJrst Wrg ynjang,
lremudian takbir, lalu ruht yong Wry'ang notnan lebik pende* dwi
bacaan sebelumnya, kcmudian mengangkat kepalanya sambil
mengucaplmn, 'sami'allaahu limon Sanidah, rabbaasa *m lakal
framd' [Allah Maha Mendengar orcmg yang memqii-Nya. Wahai
Tuhan lrami, bagi-Mu segala pujrl kemudian beliw berdiri, lalu
membaca lagi ayat yang panjang topi lebih pendek dwi bacaan yang
pertama. Kemudian talcbir, lalu ruht' yang ponjang tqi lebih pendek
dari ruht' yang pertamo, kemudian [bangkit sanbilJ tnengtrcapkan
'sami'allaahu liman fiamidah, rabbanaa wa laksl fuund' fAfiah
Maha Mendengar orang yang memuji-Nya. Wahni Tuhan kami, bagi-
Mu segala pujiJ kemudian beliau sujud. Kemudian seperti itu pula
yang beliau lalatkan poda rako'at berihttnya sehingga seluruhnya
menjadi empat ruku' don empat sujud, sementata matahari sudah
kembali terang sebelum beliqu selesai. Kemudian beliau berdiri dan
menyampaiksn khutbah kepada orfing-orang, beliau memuji Allah
kemudian mengatakan, 'sesungguhnya matahsri dan bulan adalah
dua tanda di antara tanda-tanda kehtasaan Allsh 'Azza wa Jalla.
Keduanya tidaHoh mengolami gerhano karena Jrematian atau
hidupnya seseorang. Jiko kolian menyaksikan keduanya (terjadi
ge r hana), mal@ s e ger alah meloksanakon s halat."' (Muttafaq'Alaih)
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1719, Dari lbnu Abbas, ia menuturkan, "Pernah terjadi gerhana

matahari. Lalu Rasulullah SAW melaksanaknn shalat. Beliau berdiri
lama sekitar bacaan surah Al Baqarah, kpmudian rulcu lama, lalu
bangkit (dari ruku) dan berdiri lama nomun tidak seloma berdiri yang
pertama, lremudian ruku lama nomun tidak selama ruku yang
pertama, lremudian beliau sujud. Setelqh itu beliau berdiri lama
namun tidak selama berdiri yang pertama, lalu ruku lama namun
tidak selama ruku yang pertama, kemudian bangkit (dari rulru) dan
berdiri lama namun tidak selama berdiri yang pertama, kemudian

ruku lama namun tidak selama ruku yang pertama. Kemudian beliau
sujud, lalu selesai, sementara matahari sudah terang kembali.
Selanjutnya beliou bersabda, 'Sesungguhnyo matahari dan bulan
adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah 'Azza wa
Jalla. Keduanya tidaHah mengalami gerhana karena kematian atau

hidupnya seseorang. Jika knlian menyaksikan (gerhana) itu, maka

berdzikirloh kepada All ah.' " (Muttafaq' Alaih)
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1720. Dari Asma': Bahwasanya Nabi SAW melalcsanalcan shalat

khusuf, Beliau berdiri dan memaniangkan berdiri, kemudian ruku dan

memanjangkan ruht, lalu berdiri lagi dan memanjangkan berdiri,

lcemudian rulat dan memanjangkan ruku, kemudian bangkit (dari

ruku) lalu sujud dan memanjangknn sujud. Kemudian berdiri dan

memanjanglran berdiri, lalu ruku dan memanjangkan ruku, kemudian

berdiri dan memanjangkan berdiri, lslu ruku dan memanjangkan

rulcu, lremudian bangkit dari ruht lalu suiud dan memaniangkan

sujud. Kemudian selesai. (HR. Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud dan

Ibnu Majah)

',- t:r::'gei ,iu i ,G't*'#'"n ,irbc gr.:- ,'JGit
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1721. Dari Jabir, ia menuturkan, "Pernah teriadi gerhana matahari

pada masa Rasulullah SAW, lalu beliau melal*anaknn shalat bersama

para sahabatnya. Beliau memaniangkan berdiri sehingga mereka

jatuh, kemudian ruku dan memanjangkan (rwlcu), ketnudian bangkit
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lalu memanjangkan (berdiri), kemudian ruku lagi dan memanjangkan
(rulat), kemudion sujud dua kali. Setelsh itu beliau berdiri lagi dan
melalaian seperti tadi (pada ral(a'at pertama). Sehingga semuonyo
empat ruku dan empat sujud." (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimohullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(ruku dua hali dalom satu sujud) maksudnya adalah satu raka'at
lengkap, yakni ada dua nrku dalaur satu raka'at.

Ucapan perawi (Kemudion beliau berdiri dan menyampaihan
khutbah hqafu orong+rang), iru menunjukkan dianjurkannya
menyampaikan khutbah setelah selesai melaksanakan shalat kusuf.

Ucapan beliau (Iika kalian menyaksikan kedaanyo (terjadi
gerhana), maka segeraloh melaksanakan shalat), ini mengisyaratkan
untuk berseger4 dan tidak ada waktu tertentu untuk pelaksanaan
shalat gerhana, karena shalat ini terkait dengan terjadinya gerhana
matahari atau gerhana bulan, sehingga bisa dilakukan kapan saja
sesuai peristiwanya. Hadits-hadits tadi menunjukkan, bahwa yang
disyariatkan dalam shalat kusuf adalah dua raka'at, yang mana tiap-
tiap raka'at dua nrku.

Ucapan perawi (hemadian bangkit (dari ruku) lalu sujud), di
sini tidak disebutkan memanjangkan berdiri pada posisi berdiri yang
sebelum sujud. Sedangkan dalam riwayat Muslim dari hadits Jabir
disebutkan dengan redaksi: "Kemudian bangkit lalu memangiangkan
(berdiri), kemudian zujud." Menurut An-Nawawi, bahwa ini riwayat
yang janggal. Begitu juga hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i,
Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dari hadits AMullah bin Umar,
yang mana di dalarnnya disebu&an: "Kemudian ruku lalu
memanjangkan (ruku) sehingga dikatakan beliau tidak akan bangkit.
Kemudian bangkit lalu memanjangkan (berdiri) sehingga dikatakan
beliau tidak akan sujud. Kemudian sujud lalu memanjangkan srjud
sehingga dikatakan beliau tidak akan bangkit. Kemudian bangkit (dari
sujud) lalu duduk dan memanjangkan duduk sehingga dikatakan
beliau tidak akan sujud.Kemudian zujud"
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Bab: Bolehnya Tiga, Empat atau Lima Kali Ruku Dalam Satu

Raka'at Shalat Kusuf
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1722. Dari Jabir, ia menuturknn, "Pernah teriadi gerhana matahari
pada maso Rasulullah SAW, mako beliau melaksanaknn shalat

dengan enam ruku dan empat sujud." (HR. Ahmad, Muslim dan Abu

Daud)
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1723. Dari lbnu Abbas, dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAlt
melal<sanakan shalat ketika terjadi gerhana. Beliau membaca ayat
lalu ruht, kemudian membaca lagi, kemudian sujud. Pado rakn'at
berilattjua juga demikiar. (HR. At-Tirmidzi dan ia menshatrihkannya)
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SAW melal<sanakan
(HR. An-Nasa'i dan

J:" ffi

1724. Dari Aisyah, bahwasanya Nabiyullah
shalat dengan enam rulcu dan empat sujud.

Ahmad)

a ', 1.: o !,

0-, '/ 1t,

1725. Dari lbnu Abbos, bahwasonya Nabi SAW melalcsanakan shalat

ketika gerhana. Beliau membaca ayat lalu ruku, kemudian membaca

lagi lalu rulat, kemudian membaca lagi latu ruku. Pada raka'al
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berikutnya juga seperti itu.
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1726- Dalan lafazh larn: Beliau shalat dengan delapan ruku dalam
empat sujud. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Abu
Daud)
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1727. Dari Way bin Ka'b, ia menuturkan, "Pernah terjadi gerhana
motahori pada moso Rasulullah SAW, lalu beliau shalat bersama
mereka. beliau membaca surah yang panjang, lalu ruku lima kali dan
sujud &n kali. Kemudian berdiri untuk raka'at kedua lalu membaca
surah yang panjang, lalu ruku lima kali dan sujud dua koll Kemudian
duduk sebagaimana biasa dengan menghadap kiblat sambil berdoa
hingga gerluna sirna." (tIR. Abu Daud dan Abdullatr bin Ahmad di
dalamAl Musna{
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1728, l72g dan 1730. Diriwayatkan dengan sanad-sanad y*g Uat
dari hadits Samurah, An-Nu'man bin Basyir dan Abdullatr bin Amar,
bahwasanya Nabi SAW melaksanakannya dua raka'at, setiap raka'at
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satu kali ruku. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i)

<lAr-3tt'Gl).y {:j;'e<tit) t:;(.J"lr:, u'.-42 ;t*
1731. Dalam hadits Qubaishah Al Hilali dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Apabila kalian menyal<sikan itu (gerhana), maka sholatlah
sebagaimana lcolian melaksanakan yang fardhu." (Semua hadits
dengan isnad itu diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i)

Hadits-hadits sebelumnya yarLg menyebutkan diulangnya ruku
lebih shahih dan lebih masyhur.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di
atas dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa yang
disyariatkan di dalam shalat kusuf adalah, setiap raka'at tiga ruku.
Hadits Ibnu Abas menunjukkan bahwa di antara cara shalat kusuf
adalah dilaksanakan dua raka'at, yang mana setiap raka'atnya terdiri
dari empat ruku Hadits Ubay dijadikan dalil oleh mereka yang
berpendapat bahwa shalat kusuf dilaksanakn dua raka'at, yang mana
setiap raka'atnya lima kali ruku. Hadits Qubaishah sebagai dalil
mereka yang berpendapat bahwa shalat kusuf dilakukan dua raka'at,
masing-masing raka'at satu kali ruku. An-Nawawi mengatakan,
"Setiap cara telah dipilih oleh segolongan sahabat." Ibnu Abdil Barr
mengatakan, "Riwayat yang paling shahih dalam masalah ini adalah
dua ruku, adapun yang tidak seperti itu maka riwayatnya ma'lul
(mengandung cacat tersembunyi) atau dho'if (lemah)." Demikian juga
yang dikatakan oleh Al Baihaqi. Penulis Al Huda mencatat pendapat

dari Asy-Syafi'i, Ahmad dan Al Bukhari, bahwa mereka menganggap

tambahan dari dua ruku pada setiap raka'at adalah kesalahan dari
sebagian perawi. Karena mayoritas jalur hadits memungkinkan untuk
saling membantah, dan semuanya mengisahkan peristiwa yang sama,

yaitu ketika meninggalnya Ibrahim (putra Nabi SAW). Karena
peristiwanya sruna, maka memungkinkan untuk rnenetapkan

keterangan yang paling kuat, dan tidak diragukan lagi bahwa hadits-
hadits yang menyebutkan dua ruku pada setiap raka'at adalah yang
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paling shahih. Wallahu r'lcm."

Bab: Menyaringkan Bacaan di Dalam Shalat Kusuf
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1732. Dari Aisyah, bahwasanya- *ot, tU*i"rrrf,rrrrir-irroo, O,

dalam shalat Kusuf, Beliau sholqt dengan empat ruku dalam duo
raka'at. (HR. Al Bukhari dan Muslim)
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L733. Dalam lafazh lal.n: Beliau merar<sanokan shalat kusuf, Beliau
menyoringkan bacaan padanya. (HR. At-Tirmidzi dan ia
menshahihkannya)
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1734. Dalam lafazh lain: Aisyah menuturkan, ,pernoh *iioa,
gerhana matahari pada masa Rasulullah sAW, ralu beliau
mendatangi tempat shalat, kemudian beliau bertakbir, lalu orang-
orang pun bertakbir. Kemudian beliau membaca ayat dan
menyaringkan bocaannya, beliau memanjangkan berdiri..."
kemudian dituturkan haditsnya. (HR. Ahmad)
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1735. Dari Samurah, io *"nuturl*r, "Rasulullah SAI{ mengimami

lromi shalat lasuf dua raka'at. Pada shalat itu kami tidak mendengar

suaro beliau.,, (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-

Tirmi&i)
Kemungkinannya, ia tidak mendengar bacaan itu karena

posisinya terlalu jauh, karena dalam riwayat Samuratr yang lainnya

yang dikemukakan secara panjang, di dalamnya disebutkan; "Kami

datang sementara masjid telah penuh."

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits Aisyah

yang menyebutkan batrwa beliau membaca dengan suara nyaring lebih

shatrih daripada hadits Samuratr.

Bab: Shalat Gerhana Bulan Berjama'ah dengan Mengulang Ruku
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1736. Dari Mahmud bin Lubaid, dari Nabi sAW, beliau bersabda,

"sesttngguhnya matahsri don bulan adalah dua tanda di antara

tonda-tanda kckuasaan Alloh. Keduanya tidaHah mengalami gerhana

lrarena lrematian atau hidupnya seseorang. Jilm lmlian menyaksilan

lreduanya terjadi gerhana, maka segeralah beranglrat ke masjid-

masjid." (IIR. Ahmad)
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1737. Dari Al Hasan Al Bashri, ia menuturkan, "pernah terjadi
gerhana bulan, sqat itu lbnu Abbas menjabat sebogai gubernur
Bashrah. Maka ia pun keluar lalu merarrsanokan shalat dua rako,at
bersamo kami. setiap rakn'at dua kali ruku. seteloh itu beliau naik
lalu berknta, 'sesungguhnya tadi aku sharat sebagaimana aku dulu
melihat Nabi SAW sholat.,,, (Riwayat Asy-Syafi,i di dalam
Musnadnya)

Pensyarah Rahimahullah To'ara mengatakart: Kedua hadits ini
menunjukkan disyariatkannya berjama'ah dalam pelaksanaan shalat
gerhana bulan. Adapun penulis memberi judul dengan hanya
menyebutkan gerhana bulan, karena mengenai gerhana matahari telah
diketahui dari perbuatan Rasululrah sAw sebagaimana yang
disebutkan di dalam sejumlah hadits shahih terdahulu dan yang
lainnya. Malik, Asy-Syaf i, Ahmad dan Jumhur ulama berpendapat,
bahwa shalat gerhana matahari dan gerhana bulan disunnahkan secara
berjama'ah.

Bab: Anjuran Bershadaqahr lstighfar dan Dzikir Ketika Terjadi
Gerhana, dan Berakhirnya waktu shalat Gerhana setelah

Berlalunya Gerhana
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1738. Dari Asma binti Abu Bakar, ia mengatarran, "Rasulullah sAW
telah memerintahkon untuk memerdekakon budak ketika terjadi
gerhana matahari." (Muttafaq .Alaih)
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1739. Dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAIIr bersabdo, "Sesungguhnya

matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tonda-tanda

kekuosaan Allah. Keduanya tidaklah mengalami gerhana karena

kematian atau hidupnya seseorong. Jika knlian melihat kejadian itu,

malca berdoalah l<epada Allah, bertakbirlah, bershadaqahlah dan

s halatl ah." (Muttafaq' Alaih)

riy:Jv': Ji ,ffi Ut ?w ,:"*)t c;^, :J$ ,r'y
dLi;x) .yryt !,c!t yt * J\f;'it)^: q*'i"'
1740. Dari Abu Musa, ia menuturkan, "Ketika teriadi gerhana

matahari, Nabi SAI( berdiri lalu melal<sonalran shalat. Setelah itu

beliau bersabda, 'Apabila kalian melihat sesuatu dari itu, maka

segeralah berdzikir kepada Allah, berdoa dan memohon ampun

lrepada-Ny a. "' (Muttafaq' Alaih)

?';W;nt J'.J.i "y'v:#)i #,.,Jv1,6Jl ii4t *
'Ct,M .et;\ :"-1,' *)i #t,:6$i Jui,ett\ -6
c,'3) ot;.*Sql ,lbr? bt o6 ;r otfl';it)'#)i'ot,W

t-}iltiy ,:.Q.ti fi
o7. t '6t(+,P)

1741. Dari Al Mughirah bin Syu'bah, ia menuturkan, "Pernah teriadi
gerhana motahari pada masa Rasulullah SAW, yaitu pada hari

meninggalnya lbrahim [putra beliauJ, maka orang-orang berkata,

'Terjadi gerhana ksrena meninggalnya lbrahim-' Maka Nabi SAW

bersabda, 'sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di

antara tanda-tanda kekuasaan Alloh. Keduanya tidaklah mengalami

gerhana lrareno kematian atau hidupnya seseorong. Jiko ftnlian

menyalrsilrannya, maka berdoalah lcepada Allah dan shalatlah hingga

t erang lagi."' (Muttafaq' Alaih)
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ini
menunjukkan disyariatkannya memerdekakan budak ketika terjadi
gerhana dan anjuran untuk berdoa, bertakbir, bershadaqah, shalat,
dzikir dan istighfar, karena hal-hal ini termasuk faktor-faktor yang
dengan itu Allah akan menghilangkan bencana.
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1742. Dari lbnu Umar, di dalom haditsnyo, bahwasanya Nahi SAW
bersabda, "TidaHah suatu kaum mengurongi takoran dan timbangan,
kecuali merelra akan drtimpa paceHik, kesulitan penghidupffi d$t
lalimnya penguaso terhadap mereka- Dan tidoHah mereka enggon
menunailran zalat horta mereka, kecaali mereka tidak akan mendqat
hujan dari langit. Seandainya bukan ksrena para binatang tentulalr
merelra tidak akan mendapat hujan." (tIR. Ibnu Majah)

;1J,jiri'## ir J';:, Jy'a6rG,^., ].jrGL;l;c r
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1743. Dari Aisyah, ia menuturkan, "orang-orang mengadu kepada
Rasulullah sAW tentang ttdak turunnya hujan, lalu beliau
memerintahkan agar mimbar ditempatkan di tempat shalat (anah
lapang) dan menentukan suatu hori rrepada orang-orang agar mereka
lrcluar lre tempat shalat tersebut." selanjutnya Aisyah mengisahkan,
"Rasulullah sAW pun kcluar (pada hari yang telah beliau tentukan)
lretilrn matahari telah cuhtp tinggi, lalu beliau duduk di atas mimbar,
kemudian beliau bertakbir dan memuji Allah 'Azza wa Jalla, lalu
beliau berlrata, 'sesungguhnya kalian telah mengadukan keringnya
tanah kalian dan tidak turunnya hujan dalam wal*u yang terasa lama
oleh kalian. Dan Allah 'Azzo wa Jalla telah memerintahkan kolian
untuk berdoa kepada-Nya dan menjanjikon kepada kalian untuk
mengabulknnnya.' Kemudian beliau berdoa, 'Alfiamdu tiltaahi rabbil
'aalamiin. Atafrmoanir raliint Maariki yaumid diin- Laa ilaaho
illallaahu yofolu mao yuriid. Allaahumma antallaah,laa ilaaha illa
anta, antal ghaniyyu wa nahul fuqaraa'. Anjit ,alainal ghaitsa
woj'al maa anzalta lanaa quwwatan wa balaaghan ilaa !iin.'
fsegala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang Maha pengasih
lagi Maha Penyayang, Yang Menguasai hari pembalasan. Tiada
sesembahan yang haq selain Allah, Dia berbuat qpa yang
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dikehendaki-Nya. Ya Allah, Engkaulah Allah, tiada sesembahan yang
haq selain Engkau, Engkau Maha Kaya sementara kami fakir.
Turunknnlah hujan pada knmi, dan jadilmnlah apa yang Engkau
turunlran itu sebagai kelcuatan bagi kami dan bekal sampai pada
waldu tertentu.J Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, dan
beliou tetap menganglrat tangannya hingga tampak putihnya ketiok
beliau. Kemudian beliau berbalik membelalmngi orang-orang dan
mengubah sorbannya sambil tetap mengangkat kedua tangannya.
Kemudian beliau kembali berbalik menghadap orong-orang, lalu
beliau turun kemudian shalat dua raka'at. Selanjutnya Allah
menciptakan awon sehingga terjadilah mendung dan petir, lalu
turunlah hujan dengan izin Allah. Beliau belum juga masuk ke
masjidnya sehingga aliran hujan mengalir. Ketika beliau melihat
orang-orang bersegera menuju tempat berlindung, beliau tertawa
hingga tampak gigi gerahamnya, lalu beliau mengucapkan, "Aht
bersalrsi bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu
dan balwa sesungguhnya alat adalah hamba-Nya dan utusan-Nya."
(HR. Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Tidaklah suatu haum mengurangi takaran dan timbangan ... dst.),
ini menunjukkan bahwa mengurangi takaran dan timbangan
merupakan sebab paceklik, kesulitan penghidupan dan lalimnya
pengwsa. Dan batrwa keengganan menunaikan zakat termasuk sebab

tidak diturunkannya hujan dari langit, sedangkan adanya hujan ketika
telah terjadinya banyak kemaksiatan, hanya karena kasih sayang Allah
Ta'ala bagi para binatang. Abu Ya'la mengeluarkan riwayat dari
hadits Abu Hurairah dengan lafazh "Seandainya bukan karena para
pemuda yang khusyu, pila hewan yang berkeliaran dan bayi-bayi
yang masih menetek, tentulah telah dituangkanadzab kepada kalian."

Ucapan Aisyatr (lalu beliau memerintahkan agar mimbar
ditempatkan di tempat shalat dst.), ini menunjukkan
dianjurkannya untuk naik ke atas mimbar ketika menyampaikan
khutbah istisqa'. Juga menunjukkan dianjurkannya keluar untuk ikut
melaksanakan shalat istisqa' ketika terbitnya matahari. Disebutkan di
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dalam Al Fatfu: Pendapat yang kuat, bahwa tidak ada waktu tertentu
untuk pelaksanaannya, walaupun kebanyakan hukumnya seperti shalat
hari raya, namun perbedaannya bahwa shalat ini tidak ditetapkan pada
hari tertenfu." Ibnu Quddamah telah mencatat adanya ijma,, bahwa
shalat istisqa' tidak boleh dilaksanakan pada waktu yang terlarang.
Hadits ini juga menunjukkan dianjurkannya untuk sungguh-sungg;
ketika mengangkat tangan saat doa istisqa', dan dianjurkannya khatib
untuk menghadap ke arah kiblat sambil merubah posisi sorbannya.

Bab: cara shalat Istisqa' dan Borehnya Dilaksanakan sebelum
Khutbah atau Setelahnya

;;S;6, J.oi ;G*. (\ W !"4 er :JGi;; ;i *';J ilLt J?t ,lbr?ht Gt t+; i ,rutvi o'if >q

* i\ir;.\i *;\i'$;-
,.a.

t',- . iie!, ,..,;,13) l-E li ,!-* \ti
(f('i:.tt 3;i itjrl .6.J\i

1744- Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "pada suatu hari Nabi
sAW keluar menunaikan shalat istisqa', beliau shalat bersama kami
sebanyak dua raka'at, tanpa adzan dan iqamah. Kemudian beliau
khutbah di hadapan kami dan berdo'a kepada Allah ,Azza wa Jalla.
setelah itu, beliau menghadaprran mukanya ke arah kiblat sambil
mengangkat keduo tangannya, kemudian mengubah posisi sorbannya,
sehingga bagian sebelah kanan berpindah ke bagian sebelah kiri,
dan bagian sebeloh kiri berpindah tre bagian sebelah kanan.,, (HR.
Ahmad dan Ibnu Majah)
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1745. Dari Abdullah bin Zaid, ia menuturkan, "Rasulullah SAW

keluar menuju tempat shalat, lalu memohon huian dan mengubah

posisi sorbannya l(etilu beliau berbalik menghadap kiblat. Beliau

melal<sanakan shalat sebelum fthutbah, kcmudian menghadap kiblat

lalu berdoa." (HR. Ahmad)

;sfr-t? ?';- WUt *,ir,Sv tL;i iY'')

'b ;"s, Jt"'; ,iit:,rJ"; ,?:,r-4t Y*tri;t u$r

(eAt't ;lrr:r'f!:'rs r.t t'r3i i't tt1 .;irit *.
1746. Dari Abdullah bin fuidiuga, ia menuturkan, "Alat melihat Nabi

SAW lretilra beliau kcluar untuk melaksanakan shalat istisqa', lalu

beliau menghadap kiblat dan merubah posisi sorbanrqla, lalu shalat

dua ralra'at, yang mana di lredua raka'at itu beliau menyaringkan

bacaan." (HR. Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud dan An-Nasa'i)

.1ir 4t', rs,Jt i "-'1l;)^1 
it ; t

lT4T.Diriwayatkan juga oleh Muslirn-tapi tidak menyebutkan tentang

menyaringkan bacaan.

lnt J'-, er:Jui,:tr+yi et:lf;i, *|9t,,-,"* it *
'u-'J' ;-k ,P; i;,G",'zi&HI l:$'eb;W

. ,lo, I(:L,tt s G-fr$ i;i htr) .:y'€#'+x-'li,9t
1748.'Dori lbnu Abbas, ketfka ia ditanya tentang istisqa', ia

menuturkan, "Rasuhtllah SAW keluar dengan penuh kerendqhan hati,

berpalraion sederhana, khusyt dan sungguh-sungguh dalom berdoa.

Lalu beliau melaksanokan shalat dua raka'at sebagaimana beliau

shalat Id. Beliau tidak berkhutbah seperti khutbah-khutbah l<nlian

ini." (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)
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1749. Dalam .i*uyat tuin "nrtiau kelui dengan berpakaia,

sederhana, rendah hati dan sungguh-sungguh dalam berdoa hingga
mencopai tempat shalat. Kemudion beliau naik ke atas mimbar, dan
beliou tidak meruyampaikan khutbah seperti khutbah-khutbah kalian
ini, alran tetapi beliau masih terus berdoa dan sungguh-sungguh
dalam berdoa dan bertakbir. Kemudian sholat dua raka'al.,' (HR.
Abu Daud. Begitu juga An-Nasa'i dan At-Timidzi, ia
menshahihkannya, narnun keduanya menyebutkan: 'dan shalat dua
raka'at', At-Tinnidzi tidak menyebutkan tentang naiknya beliau ke
atas mimbar)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ada perbedaan
keterangan yang dikemukakan oleh sejumlah hadits mengenai
didahulukannya khutbah daripada shalat atau sebaliknya. Al eurthubi
mengatakan, "Pendapat yang rnengatakan didahulukannya shalat
daripada khutbah diperkuat oleh riwayat yang menyebutkan bahwa
shalat istisqa' menyerupai shalat Id." Disebutkan di dalam Al Fatfu:
"Riwayat-riwayat yang saling bertolak belakang itu bisa disatukan,
yaitu batrwa Nabi SAW memulai dengan doa kemudian shalat dua
raka'at kemudian khutbatr. Namun sebagian perawi hanya
menyebutkan sebagian dan yang lainnya hanya menyebutkan doa
tanpa menyebutkan khutbah, karena itulah terjadi perbedaan. Riwayat
yang dinilai kuat oleh golongan Syafi'i dan Maliki adalah diawali
dengan shalat." An-Nawawi mengatakan, "Demikian yang dikatakan
oleh Jumhur, sedangkan para sahabat kami mengatakan, 'Bila khutbah
didahulukan daripada shalat, maka itu juga sah, namun yang lebih
utama adalatr mendahulukan shalat sebagaimana shalat Id dan
khutbahnya." Kesimpulanny4 boleh mendahulukan khutbah daripada
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shalat atau sebalikny4 dan tidak ada yang lebih utama. Inilah

pendapat yang benar.

Ucapan perawi (berpakaian sedethana), yakni mengenakan

pakaian sederhana dan tidak mengenakan pakaian indah. Hal ini
menunjukkan kerendahan hati kepada Allah Ta'ala.

Ucapan perawi (bercungguh-sungguh dalam berdoa), yakni

menampakkan kekhusyuan, karena hal ini merupakan sarana untuk

mendapatkan apa yang ada di sisi Allah 'Azza wa Jalla.

Bab: Memohon Turun Hujan Melalui Orang Shalih,
Memperbanyak Istighfar, Mengangkat Kedua Tangan Saat

Berdoa, dan Doa-Doa yang Ma'Tsur Dalam Shalat Istisqa'

* i {Su; Fr.r*; $y ok 7Ut';';L'oi, *it V

"p; Gy,, apy W qi. U\,f"* ,* q *t:i'lr- .'=i"J.Jlt

<Ar4, |tjr1 .o:j;:.,i \f: $ S V qy
1750. Dari Anas, bahwasanya (Jmor bin Khaththab, apabila teriadi

l<emarau (ama tidak turun huian), ia meminta turun kuian dengan

perantaraan Al Abbas bin Abdul Muththalib. Umar mengucapknn,

"Ya Allah, dulu knmi bertawassul kepada-Mu dengan Nabi kami SAW

lalu engkau menurunkan hujan pada kami. Dan kini kami bertawassul

kcpadamu dengan perqntaraan paman Nabi komi, maka turunftsnlah

hujan pada l(flmi-" Maka mereka pun mendapat huian. (HR. Al
Bukhari)

Dari Asy-Sya'bi, ia menuturkan, "IJmar keluar untuk

melaksanakan shalat istisqa'. Yang dilakukannya tidak lebih dari

istighfar. Lalu mereka berkata, 'Kami tidak melihatmu memohon

hujan.' U:nar menjawab, 'Aku telah rneminta hujan dengan

membukakan langrt yang menjadi sebab turunnya hujan.' Kemudian

Umar membacakan ayat: "Mohonlah ampun kepada Rabbtmu lalu

tobotlah lrcpada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yong sangat

deras atasmu." [Qs. Huud (ll): 52] dan"Mohanlah ampun kepada
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Rabbmu, sesungguhnyo Dia adalah Maha pengampun.,, [es. Nuh
(71):101. (Diriwayatkan oleh Sa'id di dalam Musnadnya)

,d )f f-G:, ,4;e',L!+ e';o ffi dt -st{ :Jb ;f ;
o1. t '6t 
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1751. Dari Anas, ;, menuturkan, "Nabi SAW tidak pernah

mengangkat kedua tangonnya di dalam doanya kecuali di dalam
istisqa', saat itu beliou menganglat kedua tongannya sehingga
tampak putihnya kedua kettak beliau." (Muttafaq .Alaih)

.,.r:J;r jyy :+rlzA pt.ffi d, 
"oi,ft:Aj

1752- Dalam riwayat Muslim: Bahwasanya Nabi sArll memohon
hujon lalu beliau berisyarat dengan punggung telapak tongannya ke
langit.

*,1' j;: 1 G- :Jui a;J*,ir ?i_'6t7i ie ,lG i, V
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<Ur$,;r"tu).€.b
1753. Dari Anas, ia menuturkan, "seorang bodrry datang pada hori
Jum'at lalu berl@ta, 'wahai Rasulullah, ternok-ternak telah binasa,
harta bendo telah binasa, don orang-orang pun terah binasa.' Mako
Rasulullah sAW mengangkat kedua tangannya berdoa, don orang-
orang pun mengangkat tangan merelea turut berdoa bersama beliau.
Belum juga kami keluar dari masjid, hujan telah turun pada kami."
@iringkas dari riwayat Al Bukhari)

''J ,:t J?) G- :Jta e}t Jt's;;iit; ,Ju fG ;t *
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1754. Dari lbnu Abbas, ia menuturksn, "Seorang badui datang

lrepada Nabi SAW lalu berksta, 'Wahai Rasulullah. Aku datang

kepadamu dari suatu kaum yang mengeluhkan hartanya yang binasa

dan kesulitan memberiknn naflrah keluarga.' Maka beliau.pun naik ke

atas mimbar, lalu memuii Allah, kemudian berdoa, 'Allaahumma

asqinaa ghai*an mughiitsan mariian marii'an thabqan ghadaqan,

'aajilan ghaira raaitsin.' [Ya Allah! Berilah kami huian yang

merata, menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman, menyirami

dengan rata dan bersih, yang berlimpah, yang turun dengan segera

dan tidak membahqtakanJ Setelah itu beliau turun. Selaniutnya, tidak

ada satu wajah pun kccuali mengatakan, 'Kami telah dihidupkan

kembali. "'(HR. Ibnu Majah)

titW itt )'r-,rit.i- ,lG:L'* lj f # / )f r
':):rJ. iirir*;'-i*ri'ak.Wi !t? ft #i lv utJ-,t

(1$"r!.t ir:r> J$r
1755. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari knkeknya, is
mengatakan, "Adalah Rasulullah SAW, apabila beliau memohon

hujan, beliau mengucopkan, 'Allaahumma isqi 1baadaka wa

bahaaimaka wansyur rahmataka, afuii baladukal mayyita' [Ya
Allah. Turunkanlah hujan kepada para hamba-Mu dan binatang-

binatang-Mu. Tebarkanlah rahmat-Mu dan hidupkanlah kembali

negeri-Mu yang telah matii." (HR. Abu Daud)
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1756. Dari Al Muththolib bin Hanthab, bahwasanya ketika turun
hujan Nabi sAW mengucapkan, 'suqyaa raftmatin wolaa suqyofl
'adzaabin walaa balaain walaa hadamin waloa gharaqin.
Allaahumma 'alazh zharaobi u,a manasbitisy syojarl Allaahummo
lawaalainaa walaa 'alainaa' lya Allah, (turunkanlah) hujan yang
penuh rahmat, bukanyang disertai adzab, bukan pula bencana dan
bukan pula yang membinasakan atau menenggelamrran. ya Allah,
curahknnloh pado lerengJereng bukit dan tempat-tempat tumbuhrrya
pepohonon. Ya Allah curahkstlah di sekitar ksrni, bukon pada fami1..
(HR. Asy-Syaf i di dalam Musnadnya. Hadits mursal)

Pensyarah Rahimalrullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(bahwasanya umar bin Khaththab, apabila terjadi pacehlik (ama
tidok turun hujan), ia meminn turun hujan dengan perantaraon Al
Abbas bin Abdal Muththolib). Disebutkan di dalarn At Fatfu: Az-
zubair bin Bakar telah menceritakan doa yang dipanjatkan oleh Al
Abbas pada peristiwa tersebut. Ia mengeluarkan riwayat ini dengan
isnadnya: "Bahwa ketika Urnar meminta hujan dengan perantaraan Al
Abbas, Al Abbas mengucapkan, 'ya Allah, sesunguhnya tidaklah
turun bala kecuali karena adanya dosa, dan tidaHah sirna kecuali
dengan taubat. orang-orang telah memintaku untuk memohon
kepada-Mu ksrena kedudukonku terhodap Nabi-Mu. Inilah tangan-
tangan kami yang berlumuran dosa menengadah kepada-Mu. Kami
menyatakan taubat kepada-Mu- Maka turunkanlah hujan pada komi.,
Maka serta merta langit diliputi awan seperti gunung sehingga tanah
pun kembali subur dan orang-orang pun mendapatkan kembali
penghidupan." Dari kisah Al Abbas ini dapat disimpulkan, bahwa
dianjurkan untuk meminta syafa'at kepada para ahli kebaikan dan
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orang-orang shalih serta keluarga Nabi SAW. Riwayat ini juga

menunjukkan keutamaan Al Abbas dan keutamaan Umar karena

kerendahan hatinya terhadap Al Abbas dan karena mengetahui

haknya.

Ucapan perawi (Nabi SAW tidak pernah mengangkat hedua

tangannya di dalam doanya kecuali di dalam istisqa- ... dst.).

Konteksnya menunujukkan bahwa beliau tidak pemah mengangkat

tangan kecuali di dalam istisqa'. Namun hadits ini bertolak belakang

dengan hadits-hadits shahih yang menyebutkan bahwa beliau juga

pemah mengangkat tangan selain ketika berdoa meminta hujan, dan

hadits-hadits itu cukup banyak jumlatrnya. Sebagian ahli ilmu
berpendapat, bahwa mengamalkan hadits-hadits tersebut (yakni yang

menyebutkan bahwa beliau pernah mengangkat tangan di dalam

berdoa selain ketika memohon hujan) adalah lebih utama. Sedangkan

hadits Anas diperkirakan bahwa Anas tidak pernah menyaksikan

peristiwa lainnya ketika Nabi SAW mengangkat tangan, dan tidak
melihatnya Anas tidak berarti yang lainnya juga tidak melihat.

Golongan ahli ilmu lainnya berpendapat dengan menakwilkan hadits

Anas dalam rangka menyahrkan hadits-hadits yang saling bertolak

belakang, yaitu bahwa tidak mengangkat tangan itu maksudnya adalah

dengan cara tertentu, yaitu dengan cara mengangkat tinggi-tinggi
sehingga tampak putihnya ketiak beliau, sebagaimana yang dituturkan

oleh Anas sendiri. Disebut cara khusus karena mayoritas hadits yang

menyebutkan tentang mengangkat tangan ketika'berdoa maksudnya

adalatr mengulurkan kedua tangan dan menghampmkannya. Jadi

ketika doa istisqa' seolah-olah lebih dari itu, yaitu mengangkatnya

tinggi-tinggi sehingga tampak putihnya kedua ketiak beliau. Atau

mungkin juga mengangkat tangan dimaksud adalah seperti yang

disebutkan di dalam riwayat Muslim tersebut, dan dalam riwayat Abu

Daud dari hadits Anas: "Beliau memohon hujan begini. Beliau

mengulurkan tangannya dan memposisikan punggung tangannya

menghadap ke tanah sehingga aku melihat putihnya kedua ketiak

beliau."
Ucapan perawi (Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua
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tangannya berdoa). Muslim menambahkan: "di depan wajahnya". Al
Bukhari menambahkan dalam riwayat yang dikemukakannya di dalam
Al Adab Al Mufrad: "lalu beliau memandang ke langit".

Ucapan perawi (beliau berisyarat dengan punggung telapak
tangannya ke langit). Disebutkan di dalam Al Fatfo: Ulama
mengatakan, "Sunnahnya di dalam setiap doa untuk menghilangkan
bala adalah mengangkat kedua tangan dengan menghadapkan
punggung telapak tangan ke langit, sedangkan doa untuk meraih
sesuatu atau mencapai sesuatu maka dengan menghadapkan perut
telapak tangan ke langit."

Bab: Imam dan Jama'ah Merubah Posisi Sorban, serta Cara dan
Saat Melakukannya

JtJi rl ,&i",t ;- W *t ,S';,, cti::Js y i lt y ,y
Qb'ffi ii;, s7i iut jtj;'"i ,jG .iixtt'Siielr

(*i itjrl .e,, d$t J'f'1 ,;,b)
1757. Dari Abdullah bin Zaid, ia menuturkan, "Aku melihat
Rasulullah SAW l@tika memohonkan hujan untuk kami, beliau
memanjongkan doa don membanyakkan permintaan. Kemudian beliau
berbalik menghodap kiblot dan merubah letak sorbannya, beliau
membalik yang tadinya di luar jadi di dalam, dan orang-orong pun
turut merubah bersama beliau." (HR. Ahmad)

itil) .f\i 
^;;,a *;*;';$''p:,fi\i y.c;'ttri

q|'rtt "rf1, iJ;i
1758. Dalam riwayat lain: "Pada suatu hari Nabi SAW keluar untuk
memohon hujan, lalu beliau merubah letak sorbannya, beliau jadikan
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bagian sebelah lcanan ke otas bahu kirinya, dan yang bagian kiri ke
atas bahu kanannya." (HR.Ahmad dan Abu Daud)

oi ;rrlJ,irr;'; "# *: e;-r,ffi '4r Li,uri, d:
.-....-\i --t ;tri rli{ ,4L'.if,6Li'Ut6iiU

(jr rfj'"Li irj r> . *\i JL';\?,
1759. Dalam riwayat lain: "Bahwasonya Nabi SAW memohon hujan,
saat itu beliau mengenakan pakaian berwarna hitam, lalu beliau
bermalrsud meletakkan bagian bawahnya di atas, ternyqta berat,
malra beliau membalik yang bagian kanan ke sebelah kiri dan yang
bagian kiri ke sebelah kanan." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di
atas menunjukkan dianjurkannya menghadap kiblat ketika merubah
letak sorban. Pelaksanaannya adalah setelah selesai khutbah dan
ketika hendak berdoa.

Ucapan perawi (dan orang-orang pun turut merubah
bersama beliau), demikian yang dikemukakan oleh penulis
Rahimahullah. Diriwayatkan juga oleh yang lainnya dengan lafazh
"wa hawwala". Id menunjukkan dianjurkannya jama,ah unfuk
merubah letak sorban ketika imam merubah, demikian menurut
pendapat Jumhur.

Bab: Apa yang Diucapan dan Apa yang Dilakukan Ketika
Melihat llujan Turun dan Ketika Turunnya Sangat I)eras

tU d; ,ie 'p:sr ,sfr h @ ar J?, ats :'du L?*G r', 
.'o.. , - f- t-^ /

<gdt r',s.dt, \;i irjrl .r1ir5

1760. Dari Aisyah, ia menuturkon, "Adalah Rasulullah SAW, apabila
beliau melihat hujan, beliau mengucapkan,'Allaahumma shoiban
naafi'an' lYa Allah jadikanlah ia curahan banyak yang
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bermanfa'al1." (HR. Ahmad, Al Bukhari dan An-Nasa'i)

'L-:- '*';'r^i,t ,lb, W ;nt J'y, ( e':6\bi ilt ;i *
.rrJ ius-,lv trts'c-Ib e .,l' 

'J';'r i ,u,s- yi ,4 Lwi

plrtt'r,i', i*'t'Gi I :r> .i:r, y
1761. Dari Anas, ia menurutkan, "Suatu saat, ketika sedang bersama

Rasulullah SAW, komi kehujanan, lalu beliau membuka pakaiannya

(sebagian badannya) sehingga terkena air hujan. Lantas knmi

berkata, 'lvlengapa engkau melakukan hal ini?' Beliau menjawab,
'Karena ia baru saja datang dari Rabbnya.."' (HR. Ahmad, Muslim
dan Abu Daud)

'a a;* t;"'r-.At';'t >v, oi ,;i * i',li ; g;i f
'l*; ,&- eu W &t J'yr's,,rtii, ,ti;'0y- qG.

,;a;6iritri ,sri ,yi ,!;i t;. i,r,v'; ,L,e@ l' ,S:;;
',t ,;ii nli ilu'; ,!"rm i' J';:, ej '#- 

ll' 2iu ,.'5ilt

,-.7---:lt'es; i ,Yr',F ; :Js .e.7 u,-Jjlr c.l, c it,
J-',St;t,k,s "^t*; ,fu- €.o W lnt J'yrs ,is.air At
.\-b t.rrilr i:d ,"&, '&t;ir;tri *<. ,yi'J';',
'"4)i ,W \j r;V *t:i :ls i ,iUffi l; J";:, t; i,ss
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rjili ',F')t;i ,ui UL ,It\-r'JG .Pt *e uu, v';')
(4L ;rb .l-t'rl l ,ju

1762. Dari Syarik bin Abu Namr, dari Anas,Lohroronyo oio seorang

taki-laki masuk masjid pada hari Jum'at dari pintu yang menuju Dar
al Qadha' sementara Rasulullah SAW sedang berdiri menyampaikan

khuthbah, lalu ia menyongsong Rasulullah SAW dengan berdiri,

kemudian berkqta, 'Wahai Rasulullah, binasalah seluruh harta dan

terputuslah semuo jalan, karena itu berdoalah kepada Allah agar

menurunkan hujan kepada kita.' Lalu Rasulullah SAW mengangkat

kedua tangannya kemudian berdoa, 'Allaahumma aghitsnaa,

allaahumma aghitsnaa.' [Ya Allah, curahilah kami hujon, ya Allah,

curahilah kami hujanJ." Anas melanjutkan, "Demi Allah, kami tidak

melihat di langit saqt itu ada mendung awan dan pecahan awan, juga

antara lokasi dan bukit Sala' tidak terdapat rumah atau pun

pemukiman. Lalu tiba-tiba muncullah awan mendung setelah itu

seperti tameng, maka tatknla berada di tengah langit, owan mendung

itu bertebaran kemudian turunlah huian. Demi Allah, kami tidak
melihat matahari selama sepeknn. Kemudian masuklah seorang laki-
laki dari pintu tersebut pada Jum'at berikutnya, sementara Rasulullah

SAW juga sedang berdiri menyampoiknn khuthbah, lalu orang itu
berkata, 'Wahai Rasulullah, binasalah seluruh harta dan terputuslah

semuo jalan. Karena itu, berdoalah kepada Allah agar menohannya

dari kami.' Lalu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannnya

kemudian berdoa, 'Allaahumma hawaalainaa wa laa 'alainaa.
Allaahumma 'ulal aakaami wazh zharaabi wa buthuunil audiyati wo

manaabitisy syajari' [Ya Allah, huianilah di sekitar kami, iangan
kepada kami. Ya Allah, berilah hujan ke dataran tinggi, beberapa

anak bukit, perut lembah dan beberapa tanah yang menumbuhkan

pepohonanJ. Maka hujan pun berhenti lalu kami keluar berialan di
bawah sinar matahari," Syarik mengatakan, "Lalu aku tanyakan

kepada Anas, 'Apakah laki-laki itu adalah orang yang pertama (minta
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dimohonkan hujan)?' Anas menjawab, 'Aku tidak tallu."' (Muttafaq
'Alaih)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(baru saja dutang dari Rabbnya), menurut para uiarna, adalah baru
saja diciptakan oleh Rabbnya.

Ucapan perawi (bahwasanya ada seorang laki-laki masuk
masjid pada hari Jum'al ... dst.) menunjukkan, bahwa bila istisqa itu
bertepatan dengan hari Jum'at, maka khutbahny''a sekalian dengan

istisqa'. Hadits ini menunjukkan bolehnya berbicara pada khatib
ketika berkhutbah, mengulang-ulang doa, memasukkan permohonan
hujan di dalam khutbah Jum'at dan doa memanjatkan doanya di atas

mimbar dengan tidak merubah posisi sorban dan tidak pula berbalik
ke kiblat. Hadits ini juga menunjukkan salah satu tanda kenabian.

Mukhtashar lYallulAuthar - L47



/r/';tI\;\f
/./

KITAB JENAZAH

Bab: Menjenguk Yang Sakit

:L^3 -l:-^ir ;" #r'6- i,Su ffi l' 
'J';', oi :i|-v'G-,i ?

l-;, 'r.i ,;ylttt r*b ,lat 16r: ,*lti;Q: ,1\i;t 
"',

@L';e)...ruUi'
1763. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sAW tuirouao,

"Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada limo: Membalas

solam, menjenguk yang sakit, mengiringknn ienazah, memenuhi

undangan dan menjawab ucapan bersin." (Muttafaq 'Alaih)

"J'J-JJrt ;Gi;G riy;.t*:i' 'ot ,& ;nr'J'y, ju 
'i6 

'oi'; ft- t-.-- -- ', f . '.

I . od.,., i,c tz Jzo I t,.. , o/ G' .a' ir.i'o.z o '.c1"(5b--lf7'P: r^>l oll;) .eiJ ,? ?'ae)^j €OS-
1764. Ooir frouion, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
,sesungguhnya bila seorang muslim menjenguk saudaranya sesama

muslim, maka ia senantiasa berada di dalam kebun surga hingga ia

kembali (dari menjenguk)."' (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi)

^* tJi,; o,<'or,q7;,? *'oti't"-ib
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1765. Dari Ali, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW
bersabda, 'Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim,
maka seakan-okon ia berjalan di kebun Surga hingga ia duduk Apabila
duduh ia akan dilimpahi rahmat. Apabila ia datang di pagi hari, maka
tujuh puluh ribu malaikat akan bershalawat (memohon rahmat)
baginya hingga sore. Apabila ia datang di sore hari, maka tujuh
puluh ribu malaikat akan bershalawat baginya hingga pagi."' (HR.
Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan Abu Daud seperti itu)

t o l.z.

i-ll ollr;

(76
1766. Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW biasanya tidak menjenguk
orang sakit kecuali setelah tiga hari." (HR. Ibnu Majah)

I z z o o/
ot1) .*p o ./,. 'y,l ,lo( o ol o /

'd)\, 
:s)te feJl J4 4) f

, ,'" r1. s. o 'c

(:yl: .",1.r J.a--l

1767. Dari Zaid bin Arqam, ia menuturkan, "Nabi SAW menjengukku
ketika aku sedang sakit mata." (HR.Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan beliau
(Hak seorang muslim), yakni yang tidak layak ditinggalkan, maka
pelaksanaanya bisa berhukum wajib atau sunnah muakkad, yaitu
sangat ditekannya sehinga menyerupai wajib yang tidak layak
ditinggalkan. Ibnu Bathal mengatakan, "Yang dimaksud dengan hak
di sini adalah kemuliaan dan persahabatafl."

Sabda beliau (menjenguk yang sakit) menunjukkan
disyariatkannya menjenguk yang sakit, dan ini telah disyariatkan
berdasarkan ijma'. Al Bukhari menegaskan bahwa itu wajib, ia

/ o I 'e, .1..e:-a-,r> d,il,'

,t -

ots y': u e it J'.-i,
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mencantumkan judul "bab wajibnya menjenguk yang sakit". Jumhur

mengatakan sunnah, dan kadang menjadi wajib pada hak sebagian

orang.

Sabda beliau (Sesungguhnya bila seorang muslim menjenguk

saudarunya sessm& muslim, maka ia senantiasa berada di dalam
kebun sarga hingga iu kembali (dari menjenguk)), makhrafah

artinya kebun, kadang juga bermakna jalan yang terang, sedang dalam

lafazh At-Tirmidzi dengan redaksi khirfah.

Dianjurkan juga untuk mendoakan yang sakit. Dalam riwayat
Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dari hadits Ibnu Abbas, dari

Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda,

'i-Wr ]i,r i'u"i :of, '* ;:*'Jt;.,i iLi'hx- t A; tG a
o'!

.f;tU: ,4hr luc \l ,it";i.'o1t ,blsr ,i'-Ati)
"Barangsiapa yang menjenguk orang sakit yang belum datang ajalnya
kemudian ia mengucapkan sebanyak tujuh kali doa: 'As'alullaahal
'azhiim, rubbal 'arsyil 'azhiimi an yasyJiika' lAku mohon kepada

Allah Yang Maha Agung, Tuhan 'arasy yang agung, semoga Ia
menyembuhkanmu), maka Allah akan menyembuhkannya dari
penyakit itu."

Bab: Orang yang Ucapan Terakhirnya Laa llaaha lllallaah,
Mentalqin yang Hampir Meninggal, dan Menghadapkannya ke

Arah Kiblat, Menutupkan Mata Mayat dan Membacakan
Al Qur'an Padanya

os J ,i"-i; ffi l' 
'J';'r'.-; ,is

-t - 6.8. t.o / t,. '6. | ',. "(>yl: ylj .t^>l ollr; .ai2.Jl _[: c

1768. Dari Mu'adz, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW

bersabda, 'Barangsiapa yang akhir ucapannya 'Laa ilaaha illallaah'
niscaya ia mosuk surgo." (HR. Ahmad dan Abu Daud)
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1769. Dari Abu Sa'id, dari Nabi SAl4, beliau bersabda, "Tttntunlah

orang yang hampir meninggal (sakaratul maut) di antara kalian
supaya mengucapkan 'Laa ilaaha illallaah."' (HR. Jama'ah kecuali

Al Bukhari).

(1r:>'r!1 it :rl .Gr rl',
1770. Dari Ubaid bin Umoir, dari ayahnya (seorang sahabat),

bahwasanya seorang lakiJaki berkata, "Wahai Rasulullah, apa itu
dosa-dosa besar? " Beliau menjawab, "Yaitu tujuh macam *lalu beliau
menyebutkan di antaranya- dan menghalalkan Baitullah yang suci,

kiblat kalian dalom keadaan hidup moupun moti." (HR. Abu Daud)

€J'; i;; ri1 :W :t J";'rJri :'Ju {"ri i ,)* V
J Jc #,ifyt.* f)'i: C"slt e"'At o\i LF)\ *;i;

(*6 ,rj #i;t'r:) .*li, Siit.
1771. Dan Syaddad bin Aus, ii berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

'Jiks kalian menghadiri orang meninggal, maka tutupkanlah
matanya, ksrena sesungguhnya pandangan mota itu mengikuti ruh
(ketika dicobut), dan ucopkanlah perkataan yang baik, karena
sesungguhnya diaminkan atas apa yang diucapkan oleh ahli mayit."'
(HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

€J';,.P n-f:'l;t:#;rr J';'r'JG:'JG:U- c.,W *

ii,' Vt Jty €e"; frlr
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1772. Dari Ma'qal hin yasar, ia berkata, "Risulultah SAW bersabda,

'Bacakan surah Yasin kepada orang yang sedang menghadapi

kematian."'(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

;7,ti ,fir\xt U; ,trr u];l ,rrfr * ,r-JW) 33L'6

.€6',; & 6'.:i:sb ,'; * ry

1773. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dengan lafazh "Yasin adalah

jantungnya Al Qur'an. Tidaklah seseorang membacanya karena

mengharapkan (keridhaan) Allah dan negeri akhirat, kecuali ia

diampuni, dan bacakanlah Yasin kepada orang yang sedang

menghadapi kematian."

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Barangsiapa yang akhir ucfipannya 'Laa ilaaha illallaah' niscaya

ia masuk surga), ini menunjukkan bahwa orang yang akhir ucapannya

'Laa ilaaha iltallaah' selamat dari api neraka dan berhak masuk

surga.

Sabda beliau (Tuntunlah orang yang hampir meninggal

tlunia di antura kalian supaya mengucapkan 'Laa ilaaha illallaah.')
An-Nawawi mengatakan,"Paraulama telah sepakat tentang talqin ini,

dan mereka menganggap makruh membanyakkannya karena hal itu

bisa mengguncangkan kondisinya yang sedang kesempitan dan

beratnya derita sekaratul maut, sehingga dalam kondisi itu mungkin

hatinya akan benci mengucapkannya atau malah rnengucapkan

perkataan yang tidak layak. Mereka juga mengatakan, 'Bila

disampaikan satu kali, maka tidak perlu diulang kecuali bila ia
berbicara dengan perkataan lainnya maka diulang lagi penuntunan itu

agar akhir ucapannya Laa ilaaha illallaah."'
Sabda beliau (dan menghalalkan Baitullah yang suci, kiblat

kalian dalsm keaduan hidup maupun mati) ini sebagai dalil bagi

yang mengatakan disyariatkannya menghadapkan orang yang hampir

meninggal ke arah kiblat. Yang lebih utama adalah berdalih dengan
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hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi dari Qatadah,
bahwasanya Al Bara' bin Ma'rur berwasiat agar ia dihadapkan ke arah
kiblat apabila hampir meninggal, maka Rasulullah SAW bersabda,
" Itu sesuai dengan fitrah."

Sabda beliau (Jika kalian menghadiri orang meninggal,
maka tutupkanlah matanya), ini menunjukkan disyariatkannya
menutupkan mata mayat. An-Nawawi mengatakan, "Kaum muslimin
telah sepakat tentang hal ini." Hikmahnya adalah tidak tampak buruk.

Sabda beliau (Bacakan surat Yasin kepada orang yang
sedong menghadapi kematian), Ahmad mengatakan di dalam
Musnadnya: Diceritakan kepada kami oleh Al Mughirah; diceritakan
kepada kami oleh Shafivan, ia berkata, "Para syaikh mengatakan,
'Bila dibacakan yasin, maka akan diringankan baginya."' Penulis l/
Firdaus menyandarkan riwayat ini dari jalur Marwan bin Salim, dari
Shafiryan bin Amr, dari Syuraih, dari Abu Darda dan Abu Dzar, bahwa
keduanya mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah seorqng
mayat yang meninggal lalu dibacakan yasin padanya, kecuali Allah
akan me r ingankan p odany a."'

Bab: Bersegera Mengurus Jenazah dan Membayarkan
Hutangnya

c / c2 e 1 o
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1774. Dari At Husiain bin Wahwah, bahwaslaryo ir,ii iiotnol, Oin

Al Bara' sakit, Nabi SAW menjenguknya, lalu beliau bersabda,
"Sesungguhnya aku tidak melihat Thalhah kecuali telah datang
ajalnya maka beritahukan kepadaku tentangnya don bergegaslah
(menguburkannya), karena sesungguhnya tidak layak mayat seorang
muslim untuk ditahan di antara keluarganya." (HR. Abu Daud)
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1775. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SA*, brlrou bersabda, "Jiwa

seorong mul*nin terkatung-katung karena hutangnya sampai dilunasi

hutangnya." (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia

mengatakan, "Hadits hasan.")

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits di atas

menunjukkan disyariatkannya bersegera mengurus j enazah.

Sabda beliau (Jiwa seorang mukmin terkatung'katung

karena hutangnya sampai dilunasi hutangnya), hadits ini

mengandung anjuran kepada ahli waris untuk membayarkan hutang si

mayat. Al Bul,hari mengeluarkan riwayat dari Abu Hurairah, dari

Nabi SAW, beliau bersabda,

,Wx\ q;"6'iei J') ,e irr c;if

.?nt *1
"Barangsiapa mengambil harta orong lain dengan mal$ud

mengembalikannya, maka Allah al<an memberi pertolongon padanya

sehingga dapat mengembalikannya. Dan barangsiapa mengambilnya

dengan mal<sud menghabiskannya, maks Allah akan

membinasakannya."

Bab: Menutup Mayat dengan Kain dan Rukhshah untuk
Menciumnya

@L';$ .;-o ix'p e';'; ffi +' 
'J";', ri a;,';;.G'r;

nie. Dari Aisyor,' uohroron o trtito Rasulutlah SAW wafat,

jasadnya ditutup dengan kain hitam bergaris. (Muttafaq 'Alaih)
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1777. Dari Aisyah, bahwasanya Abu goto, masuk,'iolu *n*ondang

jasad Rasulullah SAW yang telah ditutupi kain, kemudian ia membuka

wajahnya, lalu merangkulnya dan menciumnya. (HR. Ahmad, Al
Bukhari dan An-Nasa'i)

itD .o*J'y3-; W

1778. Dari Aisyah dan lbnu Abbas,

Nabi SAW setelah beliqu meinggal.
Ibnu Majah)

o 2 6,
// /t t ?/ o / o /

,y ltl cll :rrttc all axv ;ro
' - -r'o-t'.r..t' .i(7u utt G,ut14rt*)l
bahwasanya Abu Bakqr mencium

(HR. Al Bukhari, An-Nasa'i dan

'Jt'tI\a> u.
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1779. Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW mencium Utsman bin
Madhz'un setelah ia menjadi mayat, sehingga aku melihat air mata
mengalir pada wajahnya." (HR.Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi,
ia menshahihkannya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits di atas

menunjukkan dianjurkannya menutup jasad mayat. An-Nawawi
mengatakan, "Ini sudah merupakan ijma'. Hikmahnya adalah untuk
menjaganya agar tidak tersingkap auratnya." Ia juga mengatakan,

"Penutupan ini adalah setelah ditanggalkannya pakaian yang

dikenakannya saat meninggal agar jasadnya tidak berubah karena

pakaian tersebut."
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BAB.BAB MEMANDIKAN MAYAT

Bab: Yang Pating Berhak Memandikan Mayat Adalah Keluarga

Terdekatnya. Keharusan Bersikap Halus Saat Menangani Mayat
dan Keharusan MenutuPi AibnYa

1780. Dari Aisyah, ia berkata, "Rosulullah SAW bersabda,
'Barangsiapa memondikan mayat lalu menunaikan amanat dan tidak
menyebarkan apa yang ada pada mayat tersebut soat itu, maka dosa-

dosanya akon keluar seperti ketika dilahirkan ibunya.' Beliau juga
telah bersabda, 'Hendaklah yang menanganinya adalah yang paling
dekat fuubungannya) bila ia mengetahui (caranya). Jika tidak ada,

maka hendaklah yang kalian lihat sebagai orang yang mengerti dari
kalangan ahli kebaikan dan amonah."'(HR. Ahmad)
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1781. Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

"sesungguhnya memotahkan tulang mayat adalah seperti

mematahkan tulangnya ketikn masih hidup. " (HR. Ahmad, Abu Daud

dan Ibnu Majah)
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1782. Dari lbnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda,
"Barangsiapa menutupi (aib) seorong muslim, maka Allah akan

menutupi (aibnya) pada hari kiamat." (Muttafaq 'Alaih)
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i783. Dari Ubay bin Ka'b, bahwasonya Adam AS diwafatkan
molail(at, lalu mereka memandikannya, mengafaninya, menaburinya

wewangian (hanuth)2, membuatkan lobang kuburannya dan
membuatkan lahad fiiang kubur yang berbentuk miringJ untul*tya,
menyalatkannya. Kemudian mereka masuk ke dalam kuburnya lalu
meletakkan di dalam kuburnya, kemudian meletakkan bata di atasnya,

kemudian mereka keluar dari kuburannya. Kemudian mereka

menimbunkan tanah padanya, lalu mereka berkata, "Wahai anak

Adam, inilah sunnah kalion." (Diriwayatkan oleh Abdullah bin
Ahmad di dalam Al Musnad)

Pensyarah Rahimohullah Ta'ala mengatakan: Hadits di atas

menunjukkan, bahwa yang paling berhak memandikan mayat adalah

keluarga terdekatnya dengan syarat mengetahui hal-hal yang

diperlukan dalam menanganinya. Hadits di atas juga menunjukkan

keharusan bersikap lembut ketika memandikan, mengafani dan

membawanya, serta anjuran untuk menutupi aurat/aib sesama muslim.

Bab: Suami Memandikan Istrinya atau Sebaliknya

GvL Li t:f,,';4lu;:(L u ffi "\r J';:., y::Urs *c fts. .t -l -

Hanuth adalah ramuan dari wangi-wanigan yang khusus dibuat
(Penerj.)

untuk mayit.
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1784'. Dari Aisyah, ia menuturkon, iXrtiko Rasululiah S,lW tcemUati

dari menguburkan mayat di Baqi', aku merasakan pusing di kepalo,

aku berkata, 'Aduh kepalaku.' Beliau berkata, 'Aku iuga sakit kepalo-

Tidak ada yang dikhawatirkan padamu. Bila engkau meningal

sebelumku, aku akan memandikanmu, mengafanimu kemudian

menyalatkanmu dan menguburknnmtt."'(HR. Amad dan Ibnu Majah)

r-1 ,o1..rA,r r; ;tri 'r" L-V:] r)

(*6 ;r.L tjtt'i!, i;i t'1r1 .iju;.ol ffi arl|'ir|#
1785. 

'Dori Aisyah, bahwasanya ia mengataknn, "seandainya

peristiwa yang telah terjadi itu kejadiannya yang akan datang,

tentulah yang memandikan jasad Rasulullah SAW itu hanyalah para
istrinya." (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Telah dikemukakan, bahwa Ash-Shiddiq berwasiat kepada

Asma' binti Unais, istrinya, agar memandikannya, maka ia pun

memandikannya

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(aku akan memandikanmu) ini menunjukkan bahwa bila seorang istri
meninggal, maka dimandikan oleh suaminya. Dikiaskan dari ini, maka

begitu pula sebaliknya, sebagaimana Asma memandikan Abu Bakar

dan Ali memandikan Fathimah. Tidak ada pengingkaran dari para

sahabat terhadap yang dilakukan oleh Ali dan Asma', sehingga

dianggap sebagai ijma', demikian menurut Jumhur

Bab: Tidak Memandikan Orang yang Mati Syahid dan

Keterangan Tentang Syahid yang Junub
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1786. Dari Jabir, io'*rnut*k n, "Roru'lullah S,al'[ *enyatukan'dua
mayat lakiJaki yang gugur di medan Uhud dalam satu kain (kafa"),

kemudian beliau berkata, 'Siapa di antara mereka yang lebih banyak

hafalan Al Qur'annya?' Lalu ditunjukkan kepada salah satunya, maka

yqng itu didahulukan mqsuk ke liang lahad. Beliau juga
memerintahkan agar merekn dikuburkan beserta darah mereka, dan

mereka tidak dimandikan dan tidak pula dishalatkan." (HR. Al
Bukhari, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia men-shahih-
kannya)

1787. Dalam riwayat Ahmad: Bahwasanya Nabi SAI4t mengatakon

-tentong para syuhada Uhud-, "Janganlah kalian memandikon
mereka, karena setiap luka -otau setiap tetesan darah- akan
menebarkan aroma kesturi pada hari kiamat." Don mereka tidak
disholatknn.
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1788. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan di dalam Al Maghazi

dengan isnadnya, dari 'Ashim bin Umar bin Qatadah, dari Mahmud

bin Lubaid, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya teman

kalian benar-benar telah dimandikan oleh malaikat. -Maksudnya

adalah Hanzhalah- mafta tanyakanlah kepada keluarganya, 'Ada apa

dengannya?", kemudian istrinya ditanya, maka ia pun menjawab, "Ia

berangkat dalam keadaan junub ketika mendengar senran jihad."

Maka Rasulullah SAW bersabda, "Karena itulah malaikat

memandiksnnya."
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1789. Dari Abu Salam, dari seorang laki-laki di antara para sahabat

Nabi SAW, ia berkota, "Kami mengintai ke suatu suku Juhoinah, lalu

seorong lelaki dari kalangan kaum muslimin membidik salah seorang

di antara mereka, kemudion ia menyerongnya namun salah sehingga

mengenai dirinya. Maka Rasulullah sAW bersabda, 'saudara kalian,

wahai sekalian knum muslimin.' Maka mereka pun segera

menyusulnya, namun mereka mendapatinya telah meninggal. Lalu

Rasulullah sAW mengafaninya beserta pakaian dan darahnya,

lremudian beliau menyalatkannya, lalu menguburkannya. Para

sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apaknh ia syahid?' Beliau

menjawab, 'Ya, dan aht menjadi sal<si baginya."' (HR. Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah To'ala mengatakan: Ucapan perawi

(menyatukan dua mayat ... dst.) menunjukkan bolehnya menyatukan

dua mayat laki-laki dalam satu kafan bila kondisinya menuntut
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demikian. Juga menunjukkan dianjurkannya mendahulukan yang lebih

banyak hafalan Al Qur'annya, demikian juga dalam semua bentuk

pengutamaan sebagai kiasan dari ini.
Ucapan perawi (dan mereka tidak dimandikan) menunjukkan

bahrva orang yang mati syahid tidak dimandikan. Demikian menurut

pendapat mayoritas ulama. Adapun sebutan syahid lainnya, yaitu yang

mati karena tha'un, sakit perut, nifas dan sebagainya, mereka tetap

dimandikan, dan ini merupakan ijma'. Hadits Hanzalah sebagai dalil
bagi yang berpendapat bahwa orang yang mati syahid dalam keadaan

junub tetap dimandikan. Demikian menurut pendapat Abu Hanifah.

Sedangkan Asy-Syaf i, Malik dan Abu Yusuf mengatakan tidak
dimandikan.

Ucapan perawi (Lalu Rasulullah SAW mengafaninya beserta

pakaian dan darahnya), zhahimya bahwa beliau tidak
memandikannya tidak tidak memerintahkan agar dimandikan,
sehingga hadits ini pun termasuk dalil yang dijadikan patokan oleh
mereka yang berpendapat bahwa orang yang mati syahid tidak
dimandikan. Dan ini menunjukkan, bahwa orang yang kesalahan

ketika berperang sehingga membunuh dirinya sendiri, maka

hukumnya adalah seperti yang dibunuh oleh orang lain, sehingga tidak
dimandikan.

Ucapan perawi (kemudian beliau menyalatkannya), ini
menunjukkan bahwa yang mati syahid dishalatkan. Insya Allah
bahasan tentang ini akan dikemukakan nanti.

Bab: Cara Memandikan Mayat
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1790. Dari [Jmmu ',Athiyah, ia menuturkan, "Rasulullah sAW masuk

ke tempat kami setelah kematian putrinya, lalu beliau berkota,

'Mandikanlah ia tiga knli atau lima kali atau lebih dari itu terserah

kalian, dengan air dan daun bidara, dan jadikan bilasqn terakhir

dengan kafry barus -atau- sedikit knfur barus. Setelah selesai,

beritahtt aku.' Setelah selesoi knmi pun memberitahu beliau, lolu

beliau memberikan kain kepada kami sambil mengatakan,

'Bungkuskanlah padanya.' Yaitu kainnya'" (HR' Jam'ah)

.c .',1. ,,-,rWA.iiCr ,pi *-t':-t"C's'Y.r jt *', t

1791. Dalam riwayat lain: "Mulailah kalian dengan bagian-bagian

kanan dan anggota wudhunya. " (Muttafaq 'Alaih)
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1792. Dalam lafazh lain: "Mandikanlah ia dengan hitungan ganjil,

tiga kali, lima kali atau tujuh kali, atau lebih dari itu terserah kalian'"

Dalam riwayat ini juga disebutkan, bahwa Ummu 'Athiyah

mengatakan, "Loll) kami mengepang rambutnya tiga pintalan' lalu

kami posisikan di belakangnya." (Muttafaq 'Alaih, namun dalam

lafazh Muslim tidak terdapat redaksi "lalu kami posisikan di

belakangnya")
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1793. Dari Aisyah, ia menuturkan, "Ketika mereka hendak

memandikan jasad Rasulullah SAW, mereka berselisih, mereka

mengatakan, 'Demi Allah, kami tidak tahu apa yang harus komi
perbuat. Apakah kami tanggalkan pakaian Rasulullah SAW seperti

kita menelanjangi mayat-mayat kami, atau kami memandikan dengan

tetap membiarfuin pakaian beliau?' Ketika mereka sedang berselisih,

Allah mengirimkan rasa kantuk, sehingga, demi Allah, tidak seorang

laki-laki pun di antara kaum itu, kecuali dogunya terkulai ke dadanya

karena tertidur. Kemudian ada yang berbicara kepada mereka dari
sudut rumah, namun mereka tidak tahu siapa yang berbicara itu,

suara itu mengatakan, 'Mandiknnlah Nabi SAW dengan tetap pada
pakaiannya.' Moko mereka pun bersegera lalu memandikan

Rasulullah SAW dengan tetap pada pakaiannya, lalu disiramkan air
dan bidora, dan mereka menggosok josad beliau di balik gamisnya."
(HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah To'ala metgatakan: Sabda beliau
(Mandikanlah ia dengan hitungan ganjil, tiga kali, lima kali atau
tujuh kali, atau lebih dari itu terserah kalian), ini menunjukkan,

bahwa jumlah hitungannya diserahkan kepada ijtihadnya yang

memandikan, dan itu tergantung keperluan, bukan kecenderungan.

Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Diserahkannya penentuan itu kepada

mereka dengan syarat yang telah disebutkan, yaitu ganjil."
Sabda beliau (dengan air dan daun bidarc), konteksnya

menunjukkan bahwa daun bidara itu dicampurkan dengan air pada

setiap kali basuhan.

Sabda beliau (dan jadikan bilasan terakhir dengan kafur
barus) atau (sedikit kafur barus), keraguan ini dari perawi, bukan dari
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ucapan Nabi SAW. Al Bukhari memastikan lafazh y*g pertama'

Prakteknya adalah mencampurkan kafur barus dengan air. Demikian

rnenurut Jumhur. An-Nakha'i dan orang-orang Kufah mengatakan,

"Kafur itu dicampurkan pada hanuth fcarrrpttran wewangian untuk

mayat]." Hikmahnya, bahwa kafur itu memiliki aroma yang wangi,

dan saat itu adalah saat datangnya malaikat. Hikmah lainnya adalah

untuk mendinginkan dan melenturkan terutama ketika jasad mayat

mulai mengeras, di samping itu berfungsi juga untuk menawar hal-hal

yang keluar dari tubuh mayat dan mencegah cepat rusak. Jika tidak

ada kafur barus, maka boleh menggunakan yang lainnya yang

memiliki fungsi yang sama atau hampir sama.

Sabda beliau (Mulailah kalian dengan bagian-bagian kanan

dan anggota wudhunyd), tidak ada kontradiksi antara kedua perintah

ini, sehingga boleh memulai dengan anggota wudhu dan bagian-

bagian kanan secara bersamaan. Az-Zubair bin Al Munir mengatakan,

"Maksud dimulai dengan bagian kanan adalah ketika memandikan

bagian yang bukan anggota wudhu, sedangkan anggota wudhu adalah

statusnya dalam pemandian itu." Hadits ini mengandung bantahan

terhadap mereka yang berpendapat tidak dianjurkannya memulai

dengan bagian-bagian kanan. Juga merupakan dalil dianjurkannya

membersihkan mulut dan hidung ketika memandikan mayat, berbeda

dengan pendapat golongan Hanafi. Juga mengandung anjuran

mengepang rambut wanita dan menjadikannya tiga kepangan, yaitu

bagian tengah pada ubun-ubunnya, dan dua pinggimya. Juga

mengandung anjuran agar kepangan rambut itu diletakkan di

belakangnya.

BAB-BAB MENGAFANI MAYAT

Bab: Kafan dari Harta Peninggalannya

,f ux;,
t:r*I ;y'*) 1

Li:L,\i
AWb

o 6. o/

,JqVf
l;vK,;;
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1794. Dari Khabbab bin Al Arat, bahwasanya Mush'ab bin Umair
gugur dalam perang Uhud, dan ia tidak meninggalkan selain
selendang yang pendek. Bila kami menutupkannya pada kepalanya,
kedua kakinya kelihatan, bila kami menutupi kakinya, kepalanya
kelihatan. Maka Rasulullah sAW memerintahkan kami supqya
menutupi kepalanya, sedangkan kakinya ditutupi dengan daun idzkhir
-tumbuhan sejenis ilalang-. (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah).

+ $,);-t i;'j.tyy; '; L; ti*Li ,bi ob *
,*'rr';;',*i fi JL'.k ;{) ,4:$';}'*n'yi:, JL

(#ii'rr>.t,V: f * p,yi:, JL.-,i &
1795. Dari Khabbab juga: Bohwa tidak diperoleh kafan untuk
Hamzah kecuali paknian yang pendek, jika ditutupkan pada
kepolanya maka ia terangkat dari kakinya dan jika dipakai menutupi
kakinya ia tertarik dari kepalanya, hingga akhirnya ditutupkan pada
kepalanya, sedang kakinya ditutupi dengan daun idzkhir. (HR.
Ahmad)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(Maka Rasulullah sAW memerintahkan kami supaya menutupi
kepalanya) menunjukkan bahwa bila kain kafannya pendek sehingga
tidak bisa menutupi seluruh tubuh mayat dan tidak ada kain lainnya,
maka kain yang ada itu untuk menutupi kepala dan seterusnya ke
bawah, sehingga kekurangannya pada kaki. Kedua hadits di atas
sebagai dalil bahwa kafan itu dari harta peninggalan si mayat.

Uuthtasher IIalluI Authar - 165



i//e
t.

Bab: Anjuran untuk Menggunakan Kain Kafan Yang Baik
Namun Tidak Berlebihan

:ffi i,,r J';:r'Js:'JG1;A'6; *
<l+u'-i-y ^-r1 s.r i\r1 .'^k

1796. Dari Abu Qatadah, iq berkata, i'Roffitulloh SAIA bersabda,

'Apabila seseorang di antara kalian menangani saudaranya (yang

meninggal), maka gunakanlah kofan yang baik"" (HR' Ibnu Majah

dan At-Tirmidzi)

'jtJ ,:*; 4loi'a )L'
fl',F1t'i-'ui
tiy:W'Jtiv'1 e:; JtLuy.W.tf Yr * J;"

1;'rrf!:V3 i;i i$r1 .dt ",#;Gi 1Li
1797. Dari Jqbir, bahwasonya Nabi SAI( menyampaikan khutbah

pada suatu hari, lalu beliau menyebutkon tentang salah seorong

sahabatnya yang meninggal, lalu dikafani dengan kafan yang tidak

mencukupi, kemudian dikuburkan pada malam hari. Kemudian Nabi

SAW melarang penguburan mayat malam hari sehingga disholatknn,

kecuali bila terpal<sa. Nabi sAW bersabda, "Apabila seseorang kalian

mengafani saudaranya, maka hendaklah menggunakan kafan yang

baik." (HR. Muslim dan Abu Daud)

L'r', * ,03 : ,b'/ ott-
tJl)J'v
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1798. Dari Aisyah, bahwasanya Abu Baknr melihat pakaian yang

tengah dikenakannya, yaitu pakaian yang dikenakannya ketika ia
sakit, yang mana pada pakaian itu ada tambalannya yang terbuat dari
za'foran, lalu ia berkata, "Cucilah pakaianku ini dan tambahkan
padanya dua pakaian, lalu kafanilah alat dengan itu." Aku berkata,
" Ini sudah tidak bagus. " Ia berkata, " Sesungguhnya yang hidup lebih
berhak terhadap pakaian baru daripada yang telah mati, karena

kafan itu harrya untuk tanah, daging dan kulit yong hancur."
(Ringkasan dari riwayat Al Bukari)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Apabila seseorang kalian mengafani saudaranya, maka hendaklah
menggunakan kafan yang baik), maksudnya adalah membaguskan

kafannya dalam hal kebersihan, ketebalan, daya tutupnya dan

kesederhanaannya. Dalam riwayat Abu Bakar menunjukkan bolehnya
mengafani dengan pakaian yang telah dicuci.

Bab: Cara Mengafani Jenazah Laki-Laki dan Jenazah
Perempuan

'-(" qlt *l-2t;i fi'q.cE W it'J'yrli u* it ,f
q;jt,'rij't,l;i ig1 .4rr- *j ,^3

1799. Dari lbnu Abbas, bahwasanya Rasulullan SeW iitrair, a*ir"
tiga helai kain, yaitu: gamisnya yang beliau kenakan saat meninggal,

dan dua kain tenunan Yaman. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

a1"# ,f_,?Ui a?),3'€.ffi it J'ir'$ :dv u.G ,f' 
it, ) -"rrtiL-e+ grii;^;*' t', :ry q A,y,6- :L

1bt;sr
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1800. Dari Aisyah, ia mengatakan, "Rasulullah sAW dikafani dengan

tiga helai kain putih suhuliyah tenunan Yaman, tidak menggunakan

gimts dan tidak pula sorban. Pakaian itu dipakaikan satu per sotu."

(HR. Jama'ah)

/61 oc'e r,jy'ailr (i ,#.)W, ,is/Arr'r.,3;i t\&':
qfr-f i>u ",e'F': ^l;t ,sit ,W';t4',;'*\ tit W
n't . v,-. ' 

-oi"r, .o''y.rr.
1801. Diriwaytakan juga oleh Jama'ah kecuali Ahmad dan Al

Bukhari, lafazh Muslim: "Adapun kain itu, orang-orang mengiranya

demikian, dan memang aku membelinya untuk mengafani beliau,

namun akhirnya kain itu tidak dipakai, dan beliau dikafani dengan

tiga helai knin putih suhuliYah."

e-, I' f,uk y*'G.# it'S?) 6r''i |.)v 'l?)'; :!q "r*- *-t;i ifi 'e.i3'e&i i .,f 
'"i

t;t\'t:,i";?W.
1802. Dalam riwayat Muslim: Aisyah mengatakan, "Rasulullah sAW

dikafani knin Yaman yang dulunya dipakai Abdullah bin Abu Bakar,

kemudian di lepas, talu dikafani dengan tiga helai kain putih tenunan

suhuliyah yamaniyah, tanpa sorban dan gamis'"

.> aGv,?Qt'&..q.ii'4:'Jsffi'"utt ':i lV t,'t f
"^;L' 

';)";;At \\:^-*it i$r1 .€6'; V.fft3 
"€,r\;.

ds-'-lt
1803. Dari lbnu Abbas, bahwasanya Nabi sAWr bersabda, "Paksilah

pakaianmu yang berwarna putih, knrena ia adalah sebaik-baiknya
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pakaian kalian, dan kafanilah mayat-mayat kolian dengannya." (HR.

Imam yang lima kecuali An-Nasa'i. Dishahihkan At-Tirmidzi)

{;, -iF ?l|i:^"'#*:UE ^4r :.o *,P;
L.lnt'"; $t ffi l, J';:-, tltbLi c ,)1:i ,s.r.'2 c\:.ts)'rp ffi i'

c A . _, ., o c . t c z )

:'c-JU .,.---*!l .",lll ,t.U: l*;|*t\i ,a.;1J^Jt t' tt.;lt I
oG, t..;r:, ,
yrJ r^>r ot)) .u.;; G;;6:(-t6S'o,, ,qtlt'rb ffi it J"ir':

(1'>
1804. Dari Laila binti Qanif Ats-Tsaqafiyyah, ia menuturkan, "Aku

termasuk para wanita yang memqndikan Ummu Kaltsum binti
Rasulullah SAW saat wafatnya. Yang pertama Rasulullah SAW
berikan kepada kami ialah koin untuk disarungkan, kemudian gomis
panjang (iubah), kemudian kerudung penutup kepala, kemudian kain
penyelimut. Selanjutnyo semua itu terbungkus dalom selembar kain
lagi." Ia melanjutkan, "Saat itu Rasulullah SAW di pintu, beliau
memegqngi knfan itu dan memberikannya satu per satu." (HR. Ahmad

dan Abu Daud)

Al Bukhari mengatakan, "Al Hasan berkata, 'Kain kelima
untuk membungkus paha dan pinggul sebelum gamis."

Pensyarah Rahimqhullah Ta'ala mengatakan: Hadits Ibnu
Abbas, di dalam sanadnya terdapat Yazid bin Abu Ziyad yang telah

mengalami perubahan, dan ini haditsnya yang paling lemah. An-
Nawawi mengatakan, "Ini berpangkal dari kelemahan Yazid tersebut."

Muslim telah menjelaskan, bahwasanya Nabi SAW tidak dikafani
dengan kain besar, akan tetapi orang-orang mengiranya demikian,

sebagaimana disebutkan oleh penulis." Ketahuilah, bahwa telah terjadi
perbedaan pendapat tentang kafan yang paling utama setelah adanya

kesepakatan bahwa kafan tidak harus lebih dari satu kain yang

menutupi seluruh tubuh. Jumhur berpendapat bahwa yang paling

utama adalah tiga helai kain putih, mereka berdalih dengan hadits
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Aisyah. Al Hafizh mengatakan, "Kesimpulan ini diambil, bahwa

Allah 'Azza wa Jalla tidak memilihkan untuk Nabi-Nya kecuali yang

paling utama."
Ucapanperawi(YangpertamaRasulullahSAWberikun

kepada katmi ialah kain untuk disarungkan dst') Hadits ini

menunjukkan, bahwa yang disyari'atkan untuk kafan mayat wanita

adalah kain yang disarungkan, gamis, kerudung, kain penyelimut dan

selembar kain pembungkus luar. Sedangkan perkataan Al Hasan

bahwa kain kelima untuk membungkus paha dan pinggul sebelum

gamis, segolongan ulama mengatakan, "Dibungkuskan pada dadanya

untuk menyatukan semua kafan."

Bab: wajibnya Mengafani orang yang Mati Syahid Beserta

Pakaian yang Dikenakannya Ketika Gugur

,* L;""01t ,(t7hu.fi ;; ffi ;rr J';r;i i,su f& ,r) f
'--..,lr'r-;i t':r> .*$i gcn il,r{i' ,lv', .;H$ iy'st

(7(' 
'!t;'tr;

1805. Dari lbnu Abbas, ia menuturkan, "Pada perang Uhud'

Rasulullqh SAW memerintahkan untuk melepaskan senjata dan

tameng (dari para korban), lalu beliau mengatakan, 'Kuburkan

mereka beserta darah dan pakaian mereka'' (HR' Ahmad' Abu Daud

dan Ibnu Majah)

1806. Dari Abdutlah bin Tsa'labah, bahwa ketika perang Uhud,

Rasulullah SAW mengatakan, "selimutilah mereka beserta paknian

merekn." Lalu dikuburknnlah beberapa orong dalam satu lubang

htbur, dan beliau mengatakan, "Dahulukan yang lebih banyak
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hdalan Al Qur'annya." (HR. Ahmad)
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Kedua hadits ini

dan hadits-hadits lainnya yang semakna menunjukkan disyariatkannya

menguburkan orang-orang yang syahid beserta pakaian yang mereka

kenakan ketika gugur dengan terlebih dahulu melepaskan senjata dan

tameng serta peralatan perang lainnya. Konteksnya menunjukkan

bahwa perintah menguburkan syahid beserta pakaian yang

dikenakannya saat gugur menunjukkan wajib.

Bab: Menaburkan Wewangian Pada Jasad Mayat dan Kafannya
Kecuali yang Meninggal Ketika Melaksanakan Ihram

.i>\r';rf6'&it^J;i tiy:W tut J';r'Jv, :J$ /rc a
(;iirrrl

1807. Dari Jabir, ia berkato, "Rasulullah SAW bersabda, "Jikn

kalian mengoleskan minyak wangi kepada mayit, maka olesl<anlah

sebanyak tigo kali." (HR. Ahmad)

5!&? ffi1, {;,{e0 "v; 
r;; ;Jtl {* it ,f

;r-,) ,Q ;';;t :J6 ,W "'r$ ut ;i ,ib; ..j-;t, ,;,/r.

#"'e jr li,r ';tt; ,,*,i, L:;J \');*il \'s *.'i'€ ?ki
1bt;ttI;).#*Qt

1808. Dari lbnu Abbas, ia menuturkan, "Ketika seorang UAloti
wuquf di Arafah, tibo-tiba ia terjatuh dari tunggangannya sehingga

meninggal, kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, makn

beliau pun bersabda, 'Mandiknnlah ia dengan air dan bidara, lalu
kafanilah dengan kedua pakaiannya, janganlah kalian taburi pewangi

dan jangan pula tutupi kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan

membangkitkannya pada hari kiomat dalam keadaan bertalbiyah.'
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(HR. Jama'ah)
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1809. Dalam riwayat An-Nasa',i: Dari lbnu Abbas, ia berkata,
,,Rasulullah sAW bersabda, 'lvlandikanlah yang muhrim [yalnti yang

meninggal ketika sedang ihramJ dengan kedua pakaiannya yang

dikenakan saat ia melaksanakan ihram, dan mandikanlah ia dengan

air dan birlara. Kafanilah beserta kedua kainnya dan janganlah

knlian oleskan pewangi padanya dan iangan pula kalian tutupi

kepalanya, karena sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari

kiamat dalam keadaan bertalbiyah.'

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Jika kalian mengoleskan minyak wangi kepada mayat) yakni

memberi wewangian. Hadits ini menunjukkan dianjurkannya

mengoleskan atau menaburkan wewangian pada mayat tiga kali.

Sabda beliau (lalu kafunilah dengan kedua pakaiannya), ini

menunjukkan bahwa yang meninggal saat ihram dikafani dengan

pakaian yang dikenakannya saat ihram.

Sabda beliau (ianganlah kalian taburi pewangi), yakni

hanuth, yaitu ramuan dari wangi-wanigan yang khusus dibuat untuk

mayit.
Sabdabeliau(danjanganpulatutupikepalanya),ini

menunjukkan tetapnya hukum iluam walaupun telah meninggal. Ibnu

Al Mundzir mengatakan, "Hadits ini menunjukkan bolehnya

memandikan mayat orang yang meninggal saat ihram dengan bidara,

ini bertolak belakang dengan yang memakruhkannya. Mengganjilkan

kain kafan bukanlah syarat dan bahwa kafan itu hendaknya dari harta

yang ditinggalkan berdasarkan perintah Nabi sAw untuk

mengafaninya dengan kedua pakaian yang sedang dikenakannya,

dalam hal ini tidak ada penjelasan apakah ia mempunyai hutang atau
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tidak. Hadits ini juga menunjukkan dianjurkannya mengafani orang

yang meninggal ketika melaksanakan ihram dengan pakaian ihramnya

dan bahwa ihramnya itu tetap berlaku sehingga pada kafannya tidak

boleh diberi pewangi. Ini juga menunjukkan bolehnya menggunakan

kain kafan yang telah dipakai, dan bahwa ihram berhubungan dengan

kepala.

BAB.BAB SHALAT JENAZAH

Bab: Menyalatkan Para Nabi

,y o'ri;; \L")l ffi I'
?:t{, o,Pr rj;ii r

(f6 ,t i\r1 .\;i W it ;y, & ,fit
1810. Dari lbnu Abbas, ia menuturkan, "Orang-orang masuk ke

tempat Rasulullah SAW secara berombongan, mereka menyalatkan

beliau, setelah selesai, bqrulah kaum wanita masuk, dan setelah

selesoi, barulah anok-anak masuk. Saat itu, tidak seorang pun yang

bertindak sebagai imam dalam menyalatkan Rasulullah SAW." (HR.
Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits ini
menunjukkan, bahwa Rasulullah SAW dishalatkan oleh manusia

secara sendiri-sendiri, yaitu kaum laki-laki, kemudian kaum wanita,

kemudian golongan anak-anak. Ibnu Abdil Barr mengatakan,

"shalatnya orang-orang secara sendiri-sendiri adalah ijma'." Ibnu
Duhaihah mengatakan, "Jumlah orang yang menyalatkan saat itu
mencapai tiga puluh ribu orang." Penulis Rahimahullah mengatakan,

"Berdasarkan ini, kaum wanita didahulukan dalam pelaksanaan shalat
jenazah daripada golongan anak-anak dan begitu pula bila dikuburkan

dalam satu kuburan."

i'*
tir irr(->
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Bab: Tidak Menyalatkan Orang yang Mati Syahid

'# l*,tl+ f i"\',, f fu"! ;f it+" ;:i ,;i";
ry,- ... r-,-J r - \- , ' ,
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1811. Dari Anas, bahwasanya para syuhada (lhud tidak dimandikan,

mereka dikuburkan beserta darah mereka dan tidak pula dishalatkan'

(HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)
Makna ini pun telah tersirat dari riwayat Jabir. Dan telah

diriwayatkan pula bahwa mereka dishalatkan. nanlun sanadnya tidak

valid.
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Para ahli ilmu

berbeda pendapat mengenai hal ini. At-Tirmidzi mengemukakan,
..Sebagian mereka mengatakan tidak dishalatkan, dan ini merupakan

pendapat orang-orang Madinah, Asy-Syaf i dan Ahmad'"

Adapun hadits-hadits yang ada mengenai dishalatkannya para

syuhada Uhud yang disinggung oleh penulis, yaitu hadits-hadits yang

sanadnya tidak valid, insya Allah akan dibahas di sini' Dari 'Uqbah

bin 'Amir dalam riwayat Al Bukhari dan lainnya: "Bahwasanya Nabi

SAW menyatalatkan para sluhada Uhud setelah delapan tahun, shalat

mayat beliau itu seperti perpisahan yang hidup dengan yang mati'"

Ath-Thahawi mengatakan, "Makna 'shalatnya beliau' tidak lebih dari

tiga kemungkinan: Bisa jadi itu sebagai penghapus sebelumnya yang

tidak menyalatkan mereka; atau bahwa sunnahnya adalah tidak

dishalatkan kecuali setelah melewati kurun waktu seperti itu; atau

bahwa menyalatkan mereka hukumnya boleh, berbeda dengan yang

lainnya yang berhukum wajib. Kemungkinan manapun yang

mengenai, tapi yang pasti bahwa beliau pernah menyalatkan pala

syuhada. Kemudian polemik yang beredar di masa kita sekarang

adalah mengenai menyaiatkan mereka sebelum dikuburkan' Karena

validnya riwayat yang menyebutkan bahwa beliau menyalatkan

mereka setelah dikuburkan, maka menyalatkan mereka sebelum

dikuburkan lebih utama." Pendapat ini dijawab, bahwa beliau

menyalatkan mereka mengindikan beberapa hal, di antaranya, bahwa
.
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itu merupakan kekhususan beliau; bisa juga bahwa itu berarti doa; dan
itu merupakan peristiwa khusus yang tidak bersifat umlun, bagaimana
mungkin dijadikan argumen untuk menolak hukum yang telah tetap.
Lain dari itu, tidak seorang ulama pun yang menyatakan kemungkinan
kedua yang dikemukakan oleh Ath-Thahawi, demikian menurut Al
Haftzh. Anda juga tahu, bahwa pernyataan kekhususan itu bertolak
belakang dengan kaidah ushul, dan pemyataan bahwa shalat itu berarti
doa juga bertolak belakang dengan isi hadits itu sendiri yang
menyebutkan "shalat mayat beliau itu ..." Kemudian dari itu, kaidah
ushul menetapkan bahwa hakikat syar'iyah lebih didahulukan
daripada hakikat bahasa. Kalaupun misalnya tidak ada redaksi
tambahan itu, maka makna shalat dimaksud adalah makna hakikat
syar'i, yaitu yang ada dzikir dan rukun-rukunnya. Pernyataan bahwa
itu merupakan peristiwa khusus sehingga tidak bersifat umum, juga
tertolak, karena apa yang ditetapkan untuk satu orang atau segolongan
di masa Nabi SAW, maka berlaku juga untuk yang lainnya, sehingga
pemyataan itu tertolak dengan kaidah ini, maka pernyataan bahwa
'menyalatkan para syuhada Uhud adalah peristiwa khusus yang tidak
berlaku untuk umum' tidak bisa dijadikan pedoman untuk tidak
menyalatkan mayat syuhada setelah adanya kepastian menyalatkan
mayat syuhada. Lain dari ini, ada riwayat lain yang menyebutkan
bahwa beliau menyalatkan orang yang mati syahid, yaitu sebagaimana
yang dikemukakan dalam hadits Syaddad bin Al Hadi dan Abu Salam.

Kalau misalnya, kita terima bahwa Nabi SAW tidak
menyalatkan mereka saat kejadiannya, lalu kita lewatkan semua hasil
penelitian tadi, maka shalat beliau setelah kurun waktu itu
mengindikasikan bahwa hal tersebut memang dituntut, karena hal ini
semacam menutupi yang terlewat. Di samping itu, melahirkan
kesimpulan lain, yaitu bahwa menyalatkan orang yang mati syahid
tidak layak ditinggalkan dengan alasan apa pun, bahkan sekalipun
telah lewat waktunya dan sudah cukup lama. Adapun tentang hadits
Abu Salam, saya tidak menemukan golongan yang melarang
menyalatkan syahid sebagai jawaban atas hadits ini, karena hadits ini
sebagai dalil golongan yang menetapkan dishalatkannya orang yang
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mati syahid. Karena orang yang disebutkan di dalam hadits ini gugur

dalam peperangan di hadapan Rasulullah SAW' dan beliau

menyebutkan sebagai syahid lalu beliau menyalatkannya. Jika

p"rrufi*.rya bersifat umum tanpa ada batasan dengan Uhud' dan tidak

uauy*gmenetapkannyaselainhaditsini,makakemungkinannya
*.*unf khusus bagi mereka yang gugur seperti itu' Hadits Abu

Salam telah dikemukakan pada bahasan tentang tidak dimandikannya

orang yang mati syahid, yaitu: "Kami mengintai suatu suku Juhainah'

lalu-siorang lelaki dari knlangan kaum muslimin mengincar salah

seorang di antara mereka, kemudian ia menyerangnyq namun salah

sehingga mengenai dirinya. lvlaka Rasulullah bersabda, 'saudara

tcaliai, wahai sekolian kaum muslimin'' Maka mereka pun segera

menyusulnya, namun mereko mendapatinya telah meninggal' Lalu

Rasulullah sAW mengafaninya beserta pakaian dan darahnya,

kemudian beliau menyalatkannya, lalu menguburkannya. Para

sahabat bertanya, 'l(ahai Rosulullah, apakah ia syahid?' Beliau

menjawab, 'Ya, dan alat meniadi salcsi baginya'"' (HR' Abu Daud)

Sedangkan hadits Syaddad bin Al Hadi yang diriwayatkan oleh At-

Tirmidzi adalah sebagai berikut: "Bahwa seorang laki-laki dari

golongan badui datang kepada Nabi SAW lalu beriman kepadanya

aur, *.ngikutinya -dalam hadits ini disebutkan- kemudian ia syahid

lalu Nabi SAW menyalatkannya. Masih teringat dari doa beliau

untuknya,' Allaah umma inna haadZa' abduka kh arai a muh aiiran Jii
sabiilika faqulita lii sabiilika' lYa Allah, sesungguhnya ini hamba-

Muyangkeluarsebagaimuhajirdijalan-MulaluiasuSurdijalan-
Muf;, bisebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Nabi SAW tidak

memandikan orang yang mati syahid dan tidak menyalatkannya,

menunjukkan bahwa hal itu tidak wajib, adapun anjuran

meninggalkannya tidak menunj ukkan haramnya perbuatan tersebut.

Bab:MenyalatkanBayidanJaninyangLahirKarenaKeguguran

ti'.'JAt :*bb';; 4t'Si ;J$ W'4t f aX ; i4t,f
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* t:;'u'l".$i Ag'*'rl q. r q r;; vci'qa1
(;i itjl .*'Str;:;3""s! 

"-rJr,J ;i'r
1812. Dari Al Mughirah bin Syu'iah, arrr'rUrti'Ai' beliau

bersabda, "Yang berkendaraan di belakangjenazah, sedangkan yang
berjalan kaki di depannya, dekat dengan jenazah, di samping kanan

otau di samping kirinya. Anakyang dilahirkon keguguran dishalatkan

dan kedua orang tuanya didoaksn mendapatlran ampunan dari
Allah." (HR. Ahmad)

br6-'s ti;; *j W6?: rirt"'s"*-';;3t) :* Jv's;jr:''3f!1

1813. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, di dalamnya ia
mengemukakan: "sedangkan yang berjalan kaki di belakangnya, di
depannya, di samping kanan atau di samping kirinya, dekat

dengannya."

v *'q6\ ,rvt 
"i; 

t-rfli :u$r'*1'1
t, e..l . o9,,1 ,a,, .t,o/t.. o7. 1, t

(A2\it-?) (b-)lS .,il*Jl1 .t^>,1 oly;) .* ;t+,
1814. Dalam riwayat lain: "Yang berkendaraan di belakang jenazoh,

sedangkan yang berjalan l<oki terserah yang dikehendakinya. Dan
mayat anak kacil juga dishalatkan." (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-
Tirmidzi, ia menshahihkannya)

Pensyarah Rahimahullah To' ala mengatakan: Hadits-hadits di
atas menunjukkan disyariatkannya menyalatkan janin yang lahir
keguguran, demikian pendapat A1 'Utrah dan para ahli fikih, namun
pensyariatan ini berlaku bila sebelumnya telah diketahui bahwa bayi

itu pernah hidup, misalnya menangis, bersin atau bergerak yang

mengindikasikan bahwa ia pemah hidup. Hadits Jabir yang

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al

.k+ Uj

t oq

J-;D() ,t4L o
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Baihaqi menyebutkan, bahwa bila bayi yang keguguran diketahui

pernah hidup (dengan tanda-tanda seperti tadi), maka ia dishalatkan

dur, ,n.*urisi. Asy-Syaf i mengatakan, "Yang dimandikan itu bila

telah empat bulan (dalam kandungan), karena setelah empat puluh hari

telah dituliskan baginya rezekinya dan ajalnya. Dan itu berarti untuk

yang hidup."
Penulis Rciltimahullah pun memandang kuat pendapat ini dan

berdalih dengannya, yang mana ia mengatakan: Aku katakan: Yang

dishalatkan adalah yang telah ditiupkan ruh, yaitu yang telah genap

empat bulan. Adapun yang keguguran kurang dari itu' maka tidak

dishalatkan, karena janin tersebut bukan mayat bila sebelumnya

memang belum pernah ditiupkan ruh padanya. Asalnya adalah hadits

Ibnu Mas'ud, ia berkata,

,, o, o ) .. i .'b "oy,,O"r;b;t br$)t'j1', W lrt S'*, CL
c_ 
*- d:' "

J-"'^*)L'k i +'JL'\iirL'&. i c';4i yt ,y g.

d;:) e?, i':: fr,?ry €r\fi 4 h' *- ; U:

d?';$ .C':!)t !.'C'"i V')i'G* )
1815. Diceritakan kepada kami oleh Rasulullah sAW, dan beliau

adalah orang yang iujur lagi dipercaya, "Sesungguhnya masing-

masing kolian terkumpul penciptaannya di dalam perut ibunya selama

empalpuluh hari, kemudian meniadi gumpalan darah selama itu pula,

kemudian menjadi daging selama itu pula, lalu Allah mengutus

malaikot untuk mencatat empat kalimat: , maka malaiknt itu menulis

tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang amal perbuatannya dan

tentang sengsara atau bahagianya, kemudian meniupknn roh ke

dalamnya." (Muttafaq' Alaih)

l.
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Pemimpin Tidak Menyalatkan Pelaku Maksiat dan yang Mati
Karena Bunuh Diri

',{\'f\ ,'jp.;;;;'pSt u *, oi ,:'Gdr Jt; ; $ ,,J J J.. L>.

ut. r'.flr';i'::u*'et * t!*,iw' W' yi ;i)-
,iiil ffi I' 1' "q,)''"6iG tl,Js ff qlt 

":t; 
*

v1 i;;jr I'rr) .f:, $:C-t1 ,,rclr

(su'-jr
1816. Dari zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa seorang lakiJaki dori

golongan knum muslimin meninggal pada perang Khaibar, kemudian
disampaikan kepado Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda,
"Shalatkanlah teman kalian ini." Mendengar itu, wajah orqng-orang
pun berubah. Tatkala beliau melihat kondisi mereka, beliau pun
bersabda, "Sesungguhnya teman kalian ini telah berbuat curang di
jalan Allah." Kemudian kami memeril<so barang-barangnya, lalu
kami temukan manik-manikyang nilainya tidak lebih dari duo dirham.
(HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmdzi)

'Jt ^lL "F*.* ,-ar* *'p>L, oif;. u re *
<U.,uit l1ot:;tt itrr> .W

1817. Dari Jabir bin Samurah, bahwa ,roronf 
'taki-laki 

bunuh diri
dengan pisau, dan Nabi SAW tidak menyalatkannya. (HR. Jama,ah
kecuali Al Bukhari)

Fensyarah Rahimahullah Ta'alo mengatakan: Sabda beliau
(sholatkanlah teman kalian izi) menunjukkan bolehnya menyalatkan
pelaku maksiat. Adapun Nabi SAW tidak ikut menyalatkannya,
mungkin sebagai peringatan dan pelajaran bagi yang berbuat curang.

Ucapan perawi (bahwa seorang laki-laki bunuh diri dengan
pisau, dan Nabi SAW tidak menyalatkannya), hadits ini sebagai dalil
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bagi yang berpendapat bahwa orang fasik tidak dishalatkan, mereka

yang berpendapat seperti ini adalah Al 'Utrah, Umar bin Abdul Aziz

dan Al Avza'i, mereka mengatakan, "Orang fasik tidak dishalatkan,

baik yang nyata-nyata menunjukkan kefasikannya atau yang diketahui

kefasikannya." Abu Hanifah dan para sahabatnya sependapat dengan

mereka mengenai orang-orang yang memisahkan diri dan yang

memberontak. Asy-Syaf i dalam salah satu ucapannya sependapat

mengenai penyamun. Sementara Malik, Asy-Syaf i, Abu Hanifah dan

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang fasik dishalatkan, mereka

berdalih dengan hadits Jabir, bahwasanya Nabi SAW tidak

menyalatkan orang yang bunuh diri sebagai pelajaran bagi yang

lainnya, namun para sahabat menyalatkannya. Hal ini ditegaskan oleh

hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan lafazh: "Adapun aku.

Aku tidak ikut menyalatkannya." Dan hadits yang menunjukkan

dishalatkannya orang fasik adalah hadits: "Shalatkanlah orang yong

menguc apkan laa ilaaha illallaah."

Bab: Menyalatkan Orang yang Mati Dalam Ekskusi Hukum
Hadd

,11
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1818. Dari Jabir, bahwa seorang lakiJaki dari bani Aslam datang

kepada Nabi SAW, lalu ia mengaku telah berzina, maka beliau pun

memalingkan mukanya, sampai-sampai orang itu bersalcsi empat kali

atas dirinye, maka beliau pun berkata, "Apakah engkau ini gila? " Io
menjawab, "Tidak." Beliau berkata lagi, "Apa engknu sudah
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menikah?" Ia meniawab, "Ya." Lalu beliau memerintahftan agor

dirajam di mushalla. Ketika ia dilempari batu-batuan, ia melariknn

diri, namun kemudian tertangkap, lalu diraiatn hingga tewas. Makn

Nabi SAW mengatakan baik mengenainya, dan beliau

menyalatkannya. (HR. Al Bukhari di dalam Y,ttab Shohibnya)

'J-2i {: t'}vs'^r3b')t€u'-fitr 
tgAti;:7; irt'-t;i irt:rt

.^11

1819. Diriwayatkan juga oleh Ahmad, Abu Dau{ An-Nasa'i a* et-
Tirmidzi, dan ia menshahihkannya. Mereka menyebu&an:"dan beliau

t i da k m e ny al at kannY a."
Riwayat-riwayat yang menyebutkan beliau menyalatkannya

lebih valid.

..i-y6t ee'ofr,:ob?it
1820. Diriwayatkan juga dari beliau SAW, bahwabeliau menyalatkan

wanita ghamidiatr (yang mati karena hadd raiam).

Imam Ahmad mengatakan, "Kami tidak mengetahui batrwa

Rasulullatr SAW tidak menyalatkn jenazah" kecuali orang yang

mengambil harta ftlmpasan sebelum dibagikan dan orang yang bunuh

diri."
Pensyaratr Rahimahulloh Ta'ala mengatakan: Riwayat yang

menyebutkan bahwa beliau menyalatkan lebih valid karena alasan

berikut: Pertama, riwayat itu terdapat di dalam trtab Ash-Shabib;

Ke dua, riwayatnya valid; Ketiga,riwayatnya kuat.

Bab: Shalat Ghaib dengan Niat, dan Melaksanakan Shalat

Jenazah di Atas Kuburan Setelah Berlelu Satu Bulan

.t-x)i ^yr';t ed,'-ei JL J:"e nl:t'"i ':9 *
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1821. Dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW menyalatkan raja An-

Najasyi, beliau bertakbir empat kali. (Muttafaq'Alaih)

. t z t!

^)2 flb bta ;*)r rug ,y, tl''e:j ,iG P'€',
o1. t'at , .,'i t o z. ,l' ,,"-^ :" tto t , ?. '. ,'o: "' '' '(*,p) .-'b J;':4b & aur c:r; P ,'& C;'ti

fi2;.Dalam lafazhlain: Beliau bersabda, "Hari ini telah meninggal

seorang shalih dari Habasyah (Ethiopia), mari kita menyalatkannya."

Maka lrami pun membuat shaf di belakang beliau. Lalu Rasulullah

SAW pun menyalatkannya, dan kami terdiri dari beberapa shaf.

(Muttafaq 'Alaih)

"+ it-1 ,snt i;t €. edt
'"t1r1 *.,rlJ€ri y 3t,*'",-ri,)2iit AAt"t

1b,:-st
1823. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW mengumumkan

kematian An-Najasyi pada hari meninggalnya, lalu beliau keluar ke

tempat shalat, lalu menata shaf, kemudian bertakbir empat kali. (HP*

Jama'atr)

e-; "i .'^) ftj?l. i,Su ; ir*|. 4At 4 :

l:):.0 .gVt Je kK t", 
ji ?"'i ;*":t ;y

1824. Dalam lafazhlain Beliau mengumumkon kematian An-Naiasyi

lrepada para sahabatnya, kemudian beliau bersabda, "Mohonknnlah

ampunan untulotya." Lalu beliau bersama para sohabatnyo keluar ke

tempat shalat, kemudian beliau berdiri lalu shalat bersama mereka

I.az - Uulhtashar IIetluI Auther
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sebagaimana biasa beliau menyalatkan jenazah. (HR. Ahmad)

i'",".#;ll !*i'otliu# I' J';'r rl ,ft i ttrk *
**,ir JL 

t-b2:- tK ,ii'* rj;; :Jv .^)L fr?; t;'r" ,oc

'qi- ]ti A.frt t't;i irrrl

(4>.>.-e )
1825. Dari Imran bin Hushain, bahwasanya Rasulullah SAW
bersabda, "Sesungguhnya saudara kalian, An-Najasyi, telah
meninggal. Maka berdirilah kalian dan sholatkanlah ia." Lalu kami
pun berdiri dan membaut shaf sebagaimana biasa kami membuat shaf
untuk menyalatkan mayat. Kemudian kami menyalatkannya
sebagaimana biasa kami menyalatkan mayat (HR.Ahmad, An-Nasa'i
dan At-Tirmirlz.i, ia menshahihkannya)

*4? j:;,+) i jy& ltJ;r;jlt,:JG f& lt*
1,.;rl";;b.qi 3;^erb,

1826. Dari lbnu Abbas, io menuturkan, "Rasulullah SAW menuju
suatu lruburan yang masih basah, lalu beliau sholat di atasnya, orang-
orang pun membuat shaf di belakangnya, beliau pun bertakbir empat
luli." (Muttafaq'Alaih)

G:G' -t:z'r1-:r.Lst'; Uv irpiiy,t"of;;-:} €j f
"#'),ri:Jv .'c.,t1 $rrt -'&\i- GLJ*,# ,lr J;,

t-

:i ,*W\:Jui -ili\i-6:;1 frfu"#K:Jut';:r i\l
gr eL^l &-^abi;W;fii:*L\,iG'i ,ti)b "t; tii

.,.iir JL J:;- k ^l; qr.j
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1827. Dari Abu Hurairah, bqhwa seorang wanitq hitam biasa

menyapu/membersihkan masjid -atau seorang pemuda-, suatu ketikn

Rasulullah SAW merasa kehilangan lalu menanyakannya, merekn

mengatakan, "Sudah meninggal." Beliau berksta, "Mengapa knlian

tidak memberitahuku? " Seolah-olah mereko menganggap remeh

orang tersebut. Lalu beliau berlmta, "Tunjukan aku kuburannya."

Maka mereka pun menuniukknnnya, lalu beliau menyalatkannya,

kemudian berkata, "sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi

kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah telah

meneranginya bagi mereka dengan shalatku pada mereka." (Muttafaq

'Alaih)

. p.)t rt ;t . . .'^iL i;'rk r'iat :* "\,'q :d. dt
i828. Dalam riwayat Al Bukhari tidak terdapat redaksi:

" S e s ungguhny a kubur an- kub ur an ini dip e nuhi ke ge I ap an .. dst. "

<lrrurt:'tt;tjr) .yr'fr.; JL t:" WUtLi u* it*
1829. Dari lbnu Abbos, bahwasanya Nabi SAW shalat (ienazah) di
atas kuburan setelah satu bulan. (HR. Ad-Daraquthni)

(#1Ut t'1ry ,.>>u'rx. I ;" ;* WUt oi ei
1830. Dari lbnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW menyalatkan jenazah

setelah tiga ltari. (HR. Ad-Daraquthni)

?y(i,t;.GWUttu" *?i oi,*A'i *t
dS-'-jrit -t>.W elr & ^t'rW &

1831. Dari Sa'id bin Ai'Muroyyob, bahwa"i**u Sa'd meninggal,

saat itu Nabi SAW sedang tidak ada. Ketika beliau kembali, beliau
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menyalotkannya, padahal itu telah berlalu selqmo satu bulan (HR.

At-Timidzi)
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Kisah

dishalatkannya An-Najasyi dijadiakn dalil oleh mereka yang

berpendapat disyariatkannya shalat ghaib. Disebutkan di dalaorn Al
Fatfu: "Menyalatkan mayat adalah mendoakannya, bagaimana tidak
didoakan, sementara ia sudah tidak ada atau sudah di dalam kubur?"
Golongan Hanafi dan Malik berpendapat tidak disyariatkannya shalat
ghaib secara mutlak. Al Hafizh mengatakan, "Sebagian ahli ilmu
mengatakan bahwa bolehnya shalat ghaib pada hari kematiannya atau

masih dekat setelah hari kematiannya. Tapi tidak boleh bila sudah
lama berselang." Sebagian mereka yang berpendapat tidak
disyariatkannya shalat ghaib mengemukakan alasan sehubungan

dengan kisah An-Najasyi, di antaranya, bahwa An-Najasyi itu berada
di tempat yang tidak seorang pun menyalatkannya. Karena itulah Al
Khithabi mengatakan, "Tidak disyariatkan shalat ghaib kecuali bila
tidak ada yang menyalatkan." Ar-Ruyani menganggap baiknya
argumen ini. Sementara itu, Abu Daud di dalam kitab Sunannya
mencantumkan judul "Bab menyalatkan seorang muslim yang hidup
di negeri yang dikuasai oleh kaum musyrik atau lainnya." Di antara
mereka yang memilih rincian ini adalah Syaikh Islam Ibnu Tamiyah,
cucunya penulis kitab ini (Muntaqa Al Akhbar), yaitu seorang peneliti
yang sangat jeli. Kesimpulanny4 bahwa tidak ada alasan yang dapat
dianggap dari mereka yang menyatakan tidak disyariatkannya shalat
ghaib, kecuali yang beralasan bahwa itu dikhususkan bagi yang
meninggal di suatu wilayah yang mana tidak seorang pun yang
menyalatkannya.

Ibnul Qayyim mengatakan, "Menyala&an mayat secara ghaib
(tidak secara lansung) bukanlah tuntunan Nabi SAW dan tidak
termasuk sunnatrnya. Karena banyak sekali kaum muslim yang telah
meninggal yang jauh dari beliau, dan beliau tidak menyalatkan
mereka.

Ucapan Ibnu Abbas (Rasulullah SAW menuju suatu kuburan
yong mosih basah, lalu beliau shalat di atasnya, orung-orang pun
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membuat shaf di belakangnya, beliou pun bertakbir empat kali),
berdasarkan ini Jumhur berpendapat disyariatkannya shalat mayat di

atas kuburan, namun mereka berbeda pendapat mengenai masa

waktunya, sebagian mereka membatasinya tidak lebih dari satu bulan.

Ada juga yang mengatakan, 'Selama jasadnya belum hancur.' Ada
juga yang mengatakan, 'Boleh selamanya."

Bab: Keutamaan Menyalatkan Jenazah dan Anjuran Banyaknya
Jumlah Jama'ah yang Ikut Menyalatkan

1 , , a. :.,,.a+-.'- .;*jt'r,ei a:W it J"yr',SG ris r;'.i"oi ,;

1832. Dari Abu Hurairah, ia berkato, Rosulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa menyal*iknn jenazah hingga dishalatkan, makn

baginya satu qirath, dan barangsiapa yang menyaksikannya sampai

dikuburkan maka baginya dua qirath." Ada yang bertanya,

"seberapa dua qirath itu?" Beliau menjowab, "Sebanding dengan

dua gunung besar." (Muttafaq 'Alaih)

6

.'i"i i*i."r-.l' q.e"; ;;,#j'&t:
1833. Dalam riwayat Ahmad dan Muslim: "sehingga diletakknn di
dalam lubang lahad' sebagai pengganti redaksi "dikuburkan".

Ini menunjunjukkan keutamaan lahad (liang kubur yang

berbentuk miring) daripada syaq (liang kubur yang membelah

memanjang)

'J,4 t'; {"i i t1 :W &r J'y-, i6 'i6 i;.1' q ,116 *
oK .Xi ? \L *|* 
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1834. Dari Malik bin Hubairah, ia berlcato, "Rasulullah SAI{
bersabda, 'Tidak ada seorang muslim pun yong meninggal dunia,
kemudian disholatkan oleh lcaum muslimin yang mencapai tiga shaf
kecuali diampuni (dosa-dosa)nya."' Karena itu, apabila jumlah orang
yang menyalatkan jenazah horrya sedikit, Malik bin Hubairah
berusaha menjadikannya tiga shaf. (llf..Imam yang lima kecuali An-
Nasa'i)

';;L:Jt ; "-ft *'k *'r4 6 :& d, * *.s *
n: ",''r-;f ',0, .*f;e, ntfr*r*;:;I;
1835. Dari Aisyah, dari Nabi SAt4t, beliau burobdo, ,,iiaoAon

seorang (muslim) y(mg meninggal dunia yang dishalatkan oleh
jama'ah kaum muslimin yong jumlahnya mencapai seratus orang,
yang lcesemuanya memohonkan syda'at untuloq/a, melainkan syafa'at
merelra diterima." (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa,i dan At-Tirmidzi,
ia menshahihkannya)

#,1:-;,4 6,:Ji. W lt J? r'+,,5u q& it *
'r1:*\t ,* ytrri*t >*, ot i;ri i;V ,;. {iiU;

(\s ,!12'#ri;;f i61 .+?nt
1836. Dori lbnu Abbas, ia berkata, "Alat mendengar Rasulullah SAW
bersabda, 'Tiada seorang muslim pun yang meningal, kemudian
berdiri untuk (shalat) jenazah atasnya sebanyak empat puluh orang
yang tidak mempersehttuknn Allah, melainkan Allah menerima
syafa'at mereka untuknya (si mayit))" (HR. Ahmad, Muslim dan Abu
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Daud)

,1 :6i 
"6.\i ; ''13* L'# * U 11 :Jtc W Ut oi 

";i V
I u li L'-es ,9'& 4 i ,it";rr iti !f ,",tri :)+

(Li tj1 .;ij.t[,
1837. Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidaklah

seorang muslim meninggal, lalu bersal<sinya untuknya empat rumah

dari para tetangganya yang paling deftot lrecuali Allah mengataftan,

'Alat telah menerimo apa yang mereka lretahui tentangnya dan alat

telah mengampunirrya apa-apa yang tidak merelm letahui."' (tlR.
Ahmad)

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan peravri

(yang mencapai tiga shaJ) menunjukkan batrwa jenazah yang

dishalatkan oleh tiga shaf kaum muslimin, maka dosanya diampuni.

Minimal satu baris terdiri dari dua orang, dan maksimalnya tidak ada

batasan.

Bab: Memberitakan Kematian

'J:r;At'ui ,Ftrit+:J6 W dt f ;;X, it *
(*i fi;it ui'; |t')3i ,uk Au'-it itt; .al^t;r

1838. Dari lbnu Mas'ud, dari Nabi SAW, "Jauhilah oleh kalian

memberitalmn kematian, karena memberitakan kematian adalah

perbuatan jahiliyah." (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi seperti itu, dan

diriwayatkan juga secara mauquf, dan ia menyebutkan bahwa ini yang

lebih shahih)

't&'ri \Gi'jy .tLi'G r;t:i >u U ril :iu 
^fr A* *
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(;;3rj'eu'-jt,
1839. Dari Hudzaifah, bahwasanya ia mengatakan, "Bila aku mati,
maka janganlah kalion biarkan seorang pun memberitakanku. Karena
sesungguhnya aku talatt diumumkan. sesungguhnya aku telah
mendengar Rasulullah sAw melarang mengumumlrsn kematian.,,
(HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

,ii.r;*i, ^f-r, oi; oi ,y'St'.>r1 r;1_Jt t ,J6 fr 
"+ot;.! flztrljii ,_p.rr>d;jf ,Jd ,/rl:.sr eJA of f5" ok Cy

(e e\a-, irjrl..hair
1840. Dari lbrahiru bahwasanya ia mengatalran, .Bila 

seseorang
meninggal, maka tidak aw-apa diberitahukan lcepada seorang
temannya atau teman-temannya, karena yang dimalvuhkan adatah
dilcelilinglran di majlis, lalu dikatakan, 'Alat meratapi si fulan'
sebagaimana perbuatan kmtm jahiliyah." (Diriwayatkan oleh Sa,id di
dalam Musnadnya)

t;i-?i i ,+t ;-; dlilt ,-f ,W ar J.-*, jE ,jL 
",f, V

);t',*'t, .',irt L6rc, ar & 6irl'; ;*ie ';z
itrl .\i'ry ,r.;t ? i glt ; u:" t^itl ; ,9ur:4ffi .l,r

<tsrd$i;i
1841. Dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAII/ bersabda, ,Zaid

meraih panji, lalu ia gugff. Kemudian panji itu diambir oleh Jo far,
lolu ia pun gugur. Kemudian diambil oleh Abdulrah bin Rowahah,
lalu ia pun gugur.' saat rfir, sungguh kedua mata Rasulullah sAw
berlinang air mata. "kernudian diombil oteh Khalid bin walid sudah
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tidok ada tangkainya,lalu ia memperoleh kcmenangan " (HR. Ahmad

dan Al Bukhari)
Pensyarah Rahimohullah Ta'ala mengatakan: An-Na'yu adalah

memeritahukan kematian seseorang. Disebutkan di dalam Al Fatb:

"Yang ditarang adalah memberitahukan kematian dengan maksud

meratapi sebagaimana yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, yang

mana mereka mengirimkan orang untuk mengumumkan kematian

seseorzrng dari pintu ke pintu dan di pasff-pasar." Adapun tentang

bolehnya sekadar mengumumkan, dalilnya adalah hadits Anas dan

yang lainnya. Ibnu Al fuabi mengatakan, "Kesimpulan dad hadits-

hadits tadi: Pertama, Memberitahukan kematian kepada keluarga,

teman dan orang-orang shalih hukumnya sunnah. Kedua, mengundang

nnttrk menunjukkan banyaknya orang, ini hukumnya makruh. Ketiga,

Memberitahukan dengan cara lain, seperti meratapi atau serupanya, ini
hukum haram." Kesimpulannya, batrwa mengumumkan untuk

dimandikan, dikafani, dishalatkan, dibawa ke tempat penguburan dan

dikuburkan adalahpengecuali dari larangan yang bersifat umum.

Bab: Jumlah Takbir dalam Shalat Jenruah

rei {& qtii;'; ei :;i:'€€,\i'-i'3
1842, 1843 dan 1844. Telah diriwayatkan secara pasti bahwa

jumlahnya empat kali, yaitu dari riwayat Abu Hurairah, Ibnu Abbas

dan Jabir.

<Ur$,Ui;r;ir tr:r>.GK
1845. Dari Abdurrahman bin Abu Laila, iaienuturkan, "Zaid bin

Arqam bertakbir pada jenazah kami empat kali toldir, namun ia
pernah bertakbir lima kali pada salah satu ienazah, lalu aku
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tanyakan, ia menjowab, 'Rasulullah SAW pernah melakukannya."'
(HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

# c :Jw i:*ir ; t* #. ;:* JL J:" trt ai-;,-- r';"r*. JL J:",W'C,'3'c? L'3 ,{ri*i\j
(^"};iitrry.t*

1846. Dari Hudzaifah, bahwasanya ketiko ia menyalatkan jenazah, ia
bertakbir lima kali. Setelah itu ia berbalih lalu berkata, "Alat tidak
lupa dan tidak pula ragu, akm tetapi alat bertakbir sebagaimana
Nabi sAW bertakbir. Beliau pernah menyalatkan seorang jenazah lalu
bertakbir lima kali." (HR. Ahmad)

irjrl .t:r3--1.:t*3'i\,ini q ,b? i ,;* e'S 'tt * *
<U,4t

1847. Dari Ali, bahwasanya ia bertakbir pada jenazah sahl bin Hanif
enom lrali, lalu ia mengatakan, "sesungguhnya ia mengikuti perang
Badar." (HR. Al Bulfiari)

tLit* 
)T ,yf & r';Kfjrs lG'fi'-^#L u. s;it .i

.r..r",'rr.'. .rr7,(y €? ":t).t'.-"r
1848. Dari Al Hakam bin 'Utaibah, bahwasanya ia mengatakan,
"Mereka (para sahaba) bertakbir (dalam merryalatkan) para peserta
Badar, sebonyak lima, enam dan tujuh l@\i." (Diriwayatkan oleh Sa'id
di dalam Sunannya)

Pensyarah Rahimahullqh Ta'ala mengatakan: Jumhur
berpendapat bahwa yang disyariatkan dalam shalat jenazah adalah
empat kali takbir. Al Qadhi Iyadh mengatakan, "para sahabat berbeda
pendapat mengenai hal ini mulai dari tiga kali takbir hingga
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sembilan.,, Ibnu Abdil Barri mengatakan, "setelah itu teqadi ijma'

bahwa takbir tersebut empat kali."

Bab: Bacaan dan Shalawat untukNabi SAW dalam Shalat

Jenazah

fFfu,lrc:Tqtyyr?i,ejr,. J" Jbfi f& it *
(t*3'eu'-;Jt, t[t ;L'er$, ',:'rat .pt i'ft

1849. Dari lbnu Abbas, bahwasanya ia melaksanakan shalat jenazah,

lalu ia membaca surah Al Faatifuah, lalu ia mengatakan, "Agar ftalian

tahu bahwa itu adalah sunnoh." (HR.Al Bukhari, Abu Daud dan At-

Tirmidzi, ia menshahihkannya)

fy|fr* ,* ,:llr}(.Jilt
t, . lat.r?t u

1850. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, di dalamnya ia

mengemukakan: Lolu ia membacs surah Al Faatifuah dan satu surah

dengan suara nyaring. setelah selesai ia mengatakan, "Itu adalah

sunnah dan hak."

tJtli ffi ,4t 
="bi> 

y;i?i'^ft ;7' ; dt1i",r) I
'J-1:. 74t 

"yr"ip,i';)i 
K"oi ;jtL)t 1';tb:lt *q

ia!'-tt'4,W It jt',F-'J,*'€.t:t i;!i i.,
*'q.,V'e';,W :i'q'rF-'t t ">(rtt,r.ril.

9f |tt4rAti't'it1
1g51. Dari Abu tJmamah bin sahl, bahwa seorang laki-laki dari

antara para sahabat Nabi SAW memberitahunya, bahwo sunnahnya
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di dalam shalat jenazah adalah imam bertakbir, lalu membqca surah
Al Faatifuoh dengan suora pelan -setelah takbir pertamo-, lalu
membaca shalswat untuk Nabi sAW, dan mengikhloskan doa untuk
jenazah di dalam semuo takbir, dan tidak membaca ayat apa-apo
padanya, kemudian solam dengan suara pelan. (Diriwayatkan oleh
Asy-Syaf i di dalam Musnadnya)

*.*,;i f ;j e,*.u!,i;:Ju'*lAj /il67
(?:G e'o:dtitirl .7qt

1852. Dari Fadhalah bin Abu (Jmamah, ia mengatalcan, ',Orang yong
menyalatkan Abu Bakar dan (Jmar membaca surah Al Faatifuah."
(HR. Al Bukhari di dalam Y,rtab Tarikhnya)

Pensyarah Rahimahullah ra'ala mengatakan: Hadits-hadits di
atas menunjukkan disyariatkannya membaca suratr Al Faatilah di
dalam shalat jenazah. Para ulama berbeda pendapat mengenai wajib
dan tidaknya. Yang benar adalah wajib. Hadits di atas juga
menunjukkan adanya bacaan surah bersama surah Al Faatilah. Juga
menunjukkan disyariatkannya membaca shalawat untuk Nabi SAW
ketika shalat jenazah. Lain dari itu, hadits di atas menunjukkan
disyariatkannya salam dengan suara pelan. Ada perbedaan pendapat
mengenai mengangkat tangan pada setiap takbir. Kesimpulannya,
tidak ada riwayat dari Nabi sAw yang dapat dijadikan argumen
mengenai mengangkat tangan di dalam shalat jenazah kecuali pada
takbir pertama. Al Hafizh mengatakan, "Ada riwayat shahih dari Ibnu
Abbas, bahwa ia mengangkat tangan pada setiap takbir shalat
jenazah."

Bab: Doa untuk Jenazah

:JE & it J'yr+ :JG;;-p"s..i'c

eG 'u.tr'r)r; "i: ;trr> .ial"st 'i r:r:"u:u
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1853. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah

SAW bersabda, 'Apabila kalian menyolatkan orang meninggal maka

ikhlaslran doa kalianuntufugn."'(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

<Uu'-jrr'-r;i irrr.1

1854. Dari Abu Hurairah ia berkata, "Aiabfta Nabi SAW

menyalatlran jettazah, beliau mengucapkan, 'Allaammaghftr

tif;ayyinaa wa mqyitinaa wa syaohidinaa wa ghaaibinaa wa

shaghiirinaa tea *obiirinaa uta dzuhurinaa wa untsaanaa

Allaahumma man afuruitahu rtnaofa afufiihi'olal islaam, wa man

tawasaitahu minnaa fdaawahu' alal iimaan' lYa Allah, ampunilah

orang yang hidup dan orang yang mati di antara kami, orang yang

hadir dan orang yang fidak hadir di antara lrnmi, orang yang muda

dan orang yang dewasa di antara lami, yang laki-laki dan perempuan

di antara kami. Ya Allah siqayang Engkau hidupkan di antara kami,

maka hidupkanloh ia dalon keodaan berpegang teguh kepada agama

Islam, dan siapa yang Engkau wafatkan di antara lmmi, mal<a

wafatlranlah ia dalam kcadaan berimanl." (HR. Ahmad dan At-
Tirmidzi.

;,ilvr'ri;ia;, pi i>rj. 'a-tl ;13t3$ ili,ttt
1855. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dengan

tambahan: "Allaahummt loa tolrimnaa oirohu wa laa tudhillanaa

ba'dahu lYa Allah, ianganlah Engkau cegah kami (mendapat)

pahalanya dan j anganlah Engkau sesatksn kami sesudahnyal."
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,f t_* Cb,"6i i. t:; >*?1 colti>';, (p t_,t> 'i;.i, ,r;"nt

t . a,"Ji'd- "j 0i & ,J'_f )s .rtlt qtni -At ts ,*'1 tc'js

*frb';;Arr1.*lir Un W.nr Ji, ,o:ts'$r
1856. Dari Auf bin lvlalik, ia berksta. "Aku mendengar Rasulultolt
SAW -ke tiko me nyalatkan j enazah- menguc apkan,' Allaah ummaghJir
lahu warfoamhu wafu 'anhu wa ,aaJihi, wo akrim nuzulahu wa
wassi' msdkhalahu waghsilhu bimaain wa tsaljin wo baradin, wa
naqqihi minal khathuayaa kamaa yunaqqats tsaubul abyadhu
minad donas, wa abdilhu daaran khairan min daarihi wa ahlan
khairan min ahlihi wa zaujan khoiran min zaujihi, wa qihifttnatal
qabri wa 'adzaaban naar' [Ya Allah! Ampunilah ia, berilah rohmat
kepadanya, maa/kanlah ia, selamatkonlah ia dan muliakanlah
kedatangannya, luasksn kuburonnya, mandikanlah ia dengan air,
salju dan air es. Bersihkan ia dari segala kesalahan dan dosa,
sebagaimana baju putih dibersihkon dori kotoran, beriknnlah
padanya rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berikanlah
padanya keluarga (di surga) yang lebih baik daripada keluargonya
(di dunia), berikanlah kepadanya istri (atau suami) yang lebih baik
daripada istrinya (atau suaminya di dunia), dan jagalah ia darifitnah
kubur dan siksa nerakaf." Auf mengatakan, "sampai-sampai alat
membayangkan seandainya mayat itu adalah aku karena doanya
Rqsulullah SAW untuk mayat tersebut." (HR. Muslim dan An-Nasa'i)
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1857. Dari Watsilah bin Al Asqa', ia berkata, "Rasululalh SAW

menyalatkan jenazah seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin
bersamo kami, lalu aku mendengar beliau mengucapkan,

'Allaahumma inna fulaan ibnu fulaan Jii dzimmatika wa fuabli
jiwaarika,faqihi minJitnatil qabriwa'adzaabin naar, wa anta ahlul
wafaa'i wal fuamdl Allaahumma faghlir lahu warfuamhu. Innaka
antal ghafuurur rafuiim' fYa Allah, sesungguhnya fulan bin fulan
berada dalam tanggungan-Mu serta tali perlindungan-Mu. Maka
peliharalah ia dari fitnah kubur dan siksa nerakn. Sesungguhnya

Engkau Maha Penjamin lagi Maho Terpuji. Ya Allah, ampunilah ia
dan knsihanilah ia, karena sesungguhnya Englau Maha Pengampun
lagi Maha Penyayangf." (HR. Abu Daud)

'rJ;. 
?G'"n 6.'ri tAL K ilht.'-tY ft jii'sri i :t * ,f

'g-ffi ar J';:r;:6 :Ju ; ;;U,#}#t ;. t1 ,s L.t')t

61ar,!6l;;;'^;i itrry tk ;,;t>Jr *q
1858. Dari Abdullah bin Abu Aufa, bahwa ketika putrfnyo *rnfnggoi,
ia bertqkbir padanya empat kali, kemudian setelah takbir keempat ia
berdiri sekadar antarq dua talcbir, saat itu ia berdoa. Setelah itu ia
berlata, "Dulu Rasulullah SAW melafukan seperti itu ketika
menyalatkan jenazah." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dengan

maknanya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(ikhlaskan doa kalian untuknya), ini menunjukkan bahwa tidak ada

doa yang ditentukan dari antara doa-doa tersebut. Bagi yang

menyalatkan jenazah hendaknya mengikhlaskan doa untuknya, baik
jenazah itu dulunya orang baik ataupun tidak, karena orang yang

banyak maksiat lebih membutuhkan doa saudara-saudaranya sesama
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muslim dan sangat rnembutuhkan syafa'at mereka.
Ucapan perawi (aku mendengar beliau mengucopkan,

'Allaahumma inna fulaan ibnu fulaan dst.) semua ini
menunjukkan bahwa Nabi sAW membaca doa dengan suara nyaring.
Ini bertolak belakang dengan mereka yang berpendapat dianjurkannya
membaca doa dengan suara pelan. Ada yang mengatakan, bahwa Nabi
sAw menyaringkan bacaan doanya itu dengan maksud untuk
mengajarkan kepada mereka. Yarrg tampak, bahwa membaca doa
dengan suara nyaring ataupun pelan, hukumnya boleh.

Ucapan perawi {ia bertokbir padanya empat kali, kemudian
setelah takbir heempot io berdiri sekadar antara dua takbir, saat itu
io berdoa), ini menunjukkan dianjurkannya berdoa setelah takbir
terakhir, yaitu sebelum salam. Mengenai ini ada perbedaan pendapat,
namun pendapat yang kuat adalah dianjurkannya saat itu berdasarkan
hadi* ini.

Bab: Posisi Imam dari Jenazah Laki-Laki, Jenazah perempuan
dan Keduanya

.w) :fut e W;nt J'yr[;r.?w

,VyGu6 efrt S, # 1' );rit;r'q; ,JG {i *
1bt1*st ir1rl

1859. Dari Samurah, ia menuturkan, "Aku di belakang Nabi SAlt
menyalatlran seorang perempuan yang meninggal di masa ntfosnya.
Dalam menyalatkanrrya beliou berdiri sejajar di tengahnya.' (HR.
Jama'ah)

,+ # P ly';';f L'r43 :Ju b*a'l.n dri'*
?G, LA, i:; ,{:;r y\:4 & ffi ,yi,'+ i* ,y,
* -eJyt a?, ffi .,q:at :n:,i i>,a,,ai .W)
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1860. Dari Abu Ghalib At Khoyyath, ia menuturkan, "Aku

menyal<sikan Anas bin Malik menyalatkan jenazah seorong laki-laki,

ia berdiri sejajar dengan lcepalanya. Setelahienazah itu diangkat, lalu

didatangkan lagi jenazah perempuan, lalu ia menyalatkannya, ia

berdiri sejajar dengan tengahnya. Saat itu di antsra knmi terdapat Al
'Ala' bin Ziyad Al 'Alawi, ketiko ia melihat perbedaan cara

berdirinya Anas terhodap mayat laki-laki dan mayat perempuan, ia

bertanya, 'Wahai Abu Hamzah, Beginikah yang dilalatkan oleh

Rasulullah sAW, beliou berdiri pada mayat laki-laki seperti engkau

berdiri tadi, dan pada mayat perempuan iuga seperti yong englcau

berdiri tadi?' Anas meniawab, 'Ya."' (Diriwayatkan oleh Ahmad,

trbnu Majah dan At-Tirmidzi)

ffi i' J'rJ,, ut ;rEJ ,f-; iit;tJt-,^y'*q: ,''l.t3'i)s

,h'St ,/(, y {kt G;ri ti:t? K ;cL;)G ;1L)t &'#
' .4,iG.:f;'i4)

1861. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dengan redaksi: "Al 'Ala'

bin Ziyad At 'Alowi berkata, 'Wahai Abu Hamzah. Beginikah

Rasulullah SAW menyalatkan ienazah sebogaimana shalatmu tadi,

bertakbir empat kali, berdiri seiajar dengan kepala ienazah laki-laki

dan sejajar dengan tengah ienazah wanita? ' Ia meniawab, 'Ya- "'
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1862. Dari Ammar, mantan Uuaot, , t Harits bin Naufal, ;,
menuturkan, "Didatangknn jenazah seorang anak laki-laki dan

seorong perempuan. Lalu jenazah anak itu diletakkan di depan orqng-
orang, sementarajenazah perempuan di belaknngnya. Lalu keduanya

dishalatkan. Saat itu, di ontara orong-orang terdapat Abu Sa'id Al
Khudri, Abu Qatadah, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, lalu sku

tanyakan kepado mereka tentang hal tersebut. Mereka pun menjawab,

'Itu sunnah."'(HR. An-Nasa'i dan Abu Daud)

Dari Ammar juga, bahwa jenazah Ummu Kaltsum binti Ali
dan jenazah anaknya, Zaid bin lJmar, dikeluarkan lalu dishalatkan

oleh gubernur Madinah. Mayat wanita diletakkan di depan mayat laki-
laki, padahal saat itu banyak sahabat Rasulullah SAW, termasuk Al
Hasan dan Al Husain. (Diriwayatkan oleh Sa'id di dalam Sunannya)

Dari Asy-Sya'bi, bahwa Ummu Kaltsum bin Ali dan anaknya,

Zaid bin Umar meninggal bersama. Lalu jenazah keduanya

dikeluarkan kemudian dishalatkan oleh gubernur Madinah, keduanya

disejajarkan kepala dan kakinya ketika dishalatkan. (Diriwayatkan
oleh Sa'id di dalam Sunannya)

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(di tengahnya), ini menunjukkan bahwa dalam menyalatkan jenazah

wanita, imam berdiri sejajar dengan tengahnya, sedangkan jenazah

laki-laki sejajar dengan kapalanya.

Ucapan perawi (Al 'Ala' bin Ziyad Al 'Alawi), yang terdapat

dalam kitab lainnya, seperti Jami' Al Ushul danAl Kasyif serta lainnya
dicantumkan "Al 'Adawi", dan itu yang benar.

Ucapan perawi (Didatangkan jenazah seorang anak laki-loki
dan seorang perempaan...dst.), hadits ini menunjukkan bahwa
sunnahnya, bila ada beberapa mayat, maka dishalatkan dengan satu

shalat. Telah dikemukakan tentang shalatnya Nabi SAW pada para

korban perang Uhud, bahwa Nabi SAW menyalatkan masing-masing

dengan satu shalat; menyalatkan Hamzah dengan setiap orang;
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menyalatkan setiap sepuluh orang dengan satu shalat. Ibnu Syahin

meriwayatkan: "Bahwa Abdullah bin Ma'qal bin Muqrin diserahi

jenazah laki-laki dan jenazah perempgan, lalu ia menyaiatkan ienazah

laki-laki kemudian menyalatkan jenazah perempuiul." Namun dalam

riwayat ini ada keterputusan sanad. Dalam hadits di atas juga

disebutkan, bahwa bila jenazah anak kecil dishalatkan bersama

jenazah perempuan dewasa, maka letak jenazah anak kecil itu dekat

imam, sedangkan letak jenazah perempuan setelah jenazah anak kecil,

yaitu ke arah kiblat. Begi juga bila ada jenazah laki-laki dan jenazah

perempuan atau lebih dari itu, maka diletakkan sebagaimana

dikemukakan dalam hadits Ibnu Umar.

Bab: MenYalatkan Jenazah di Masjid

r-*Jt ". rS-ii fGt',rj i - e:;(i ,Liu ,6 **y *
it J'y, Jr'"1.:,r1 :Uu ,ri$? i; ftfiG ,^5L',tbi &

k[-" Iir> .T?:,fr ,;*-)t e;q'6t uv ffi
1863. Dari Aisyah, ia menuturftan: Ketika Sa'd bin Abu Waqash

meninggal, ia berkata, "Masukkanlah ia ke dalqm masiid sehingga

aht menyalatkannya." Namun merelca mengingilrari hal itu, Aisyah

pun berlrnta, "Demi Allah, Rasulullah SAW pernah menyolatftan dua

anak Baidha' di dalam masiid, yaitu Suhail dan saudaranya." (HR'

Muslim)

o'; C il iW it ,p JL W lnr J'y, S* c :,a;b"e')

<Ur$t Yyur;st irrrl .;*Ar
1864. Dalam riwayat lain "TidaHah Rasulullah SAW menyalatftan

Suhail bin At Baidha' ftecuali di tengah masiid-" (HR' Jama'ah

kecuali Al Bukhari)
Dari 'Urwah, ia berkata, "Abu Bakar dishalatkan di dalam
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masjid." (Diriwayatkan oleh Sa'id)
Dari Ibnu fJmar, ia berkata, "{Jmar dishalatkan di dalam

masjid." (Diriwayatkan oleh Sa'id dan Malik)
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Kedua hadits di

atas menunjukkan bolehnya memasukkan jenazah ke dalam masjid
dan menyalatkannya. Demikian pendapat Asy-Syaf i, Ahmad, Ishaq
dan Jumhur.

BAB.BAB MEMBAWA JENAZAH DAN
MENGIRINGKAhINYA

fV ,ri){ ;lt -tr:];41 ,:o -&, 
n:Jti, {j,.^,- it c

(f6 u.t it s, :t S it:,'oY, LW i*'ot';,9i q
1865. Dari lbnu Mas'ud, ia berkata, "Barangsiopa mengiringkan

jenazah maka hendaHah ia menggotongnyo di sisi-sisi usungan
mayat, karena sesungguhnyo itu termasuk sunnah. Bagi yang mau
silakan melakukan dan bast yong tidak mau maka silakan
meninggalkan." (HR. Ibnu Majatr)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits ini
menunjukkan disyariatkannya mengusung jenazah, dan bahwa
sunnahnya adalah dari semua sisi usungan (keranda).

Bab: Bergegas Dalam Membawa Jenazah Namun Tidak Berlari

A:; U oy i:r';trtifi '6 ir J;, Jv :Jv e;;;_:.i V
&rJ: *'t#';u .tut ,n uk ;;l: ,r, ;lr ;yWrsi

(a;tt itrrl
1866. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAII'bersqbda,
'Bersegeralah dalam uruson jenazah, jika jenazah itu boik maks
kalian mengantarkannya kepada kebailmn itu, dan jika jenazah itu
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tidak baik maka kalian telah melepasknnnya dori pundak-pundak

knlian."' (HR. Jama'ah)

''' t'l/ oz''/Xi1*ffinr J'ylb']'t',Jl P P 
t,c {.t.zz ,'o

(J^>l olyt) . .t*-ilt'r<l1

, ot o / o,
:Jti .fr" G\ ,f
:ffi &r J';:)"Jt;.

1867. Dari Abu Musa, ia berkata, "Ada ienazah yang (diusung)

melewati Rasulullah SAW dengan berguncang-guncang (karena

terlalu cepat), maks Rasululloh SAW bersabda, 'Perlahanlah

kslian. "'(HR.Ahmad)

;;[.llu, ']'; !r<i tf: & nr Jr, { ";"?, 
u i,ts {:K"dj}

La,. t.oi.t.,
(.,3LJl: ,L*-l olr;)

1868. Dari Abu Babah, ia menuturl<an, "Aku telah menyaksikon knmi

(para sahabat) bersoma Rasulullah SAW, kon'ti tidak pernah berlari
kecil ketika membawo j€nozah." (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

jur'*kp

.)"")

i869. Dari Mahmud bin Lubaid, dari Rafi', ia berkata, "Nabi SAW'

mempercepat sehingga sandal kami putus ketika meninggalnya Sa'd

bin Mu'adz.u (Dikeluarkan oleh Al Bukhari di dalam Tarikhnya)

Fensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Maksud

mempercepat di sini adalah berjalan cepat. Disebutkan di dalam Al
Fatfo: Kesimpulannya adalah dianjurkan untuk bersegera, tapi tidak

terlalu cepat karena dikhawatirkan terjadinya sesuatu yang dapat

marusak jasad jenazah atau menimbulkan kesulitan bagi yang

mengusungnya maupun yang mengiringkannya.
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Bab: Berjalan di Depan Jenazah dan Mengiringkannya dengan

Berkendaraan

1870. Telah dikemukakan sebelumnya dari hadits Al Mughirah.

.:)t-LJ ?Ji a$-'#j .SJ t!: ffi '. 
",. 

1. t4..t e. .
,il tSll ail ,^e U.l f

,6

'*r, r*r1 ,t;-Ul Jt i1; ;ir.

. o / . ,..

(A*e.Jl ol-2;)

1871. Dari lbnu Umar, bahwasanya ia pernah melihat Nabi SAW,

Abu Baknr dan Umar berjalan di depan jenazah. (HR. Imam yang
lima. Ahmad berdalih dengan riwayat ini)

o;tLi ;}; I /,G ?
I o9.. r...
GL"jt;t:l .cs ,*

1872. Dori Jabir bin Samurah, bahwasanya Nabi SAW mengiringkon
jenazah lbnu Ad-Dahdah dengan berjalan kaki, kemudian beliau
kembali dengan menunggang lado. (HR. At-Tirmidzi)

i.r e;t-; 1J:,ir't 'fj ,,s:r\,- in, j.f : 

."-rjr'*qj

*frr, i*r'"Li ;tj:r) .'d'; * ;;': 1a'nt
1873. Dalam riwayat lain: Beliau diberi kuda, lalu beliau
menungganginya ketilm kembali dari mengantarkan jenazah lbnu Ad-
Dahdah, sementora kami berjalan di sekeliling beliau. (HR. Ahmad,
Muslim dan An-Nasa'i)

:Jt- ,Gg)L(, c:6 ,yo"€WU, t g? ,lG oe; *
.'qtr'",:r jr* * i:r, e:trti ,* yt -*7Y Ll.t:'&l: yi
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<leu'-jft ^^r1 s.t i$r1

1874. Dari Tsaubon, ia menuturkan, "Komi pirron Ortro, bersama

Nabi SAW ketika mengantarkan jenazah, lalu beliau melihat orang-
orang menaiki kendaraan, maka beliau berkata, 'Tidqkknh kalion
merasa malu. Sesungguhnya para malaikat berjalan dengan kaki

merelra, sedangkan kalian menunggang tunggangan?"' (HR. Ahmad,

Ibnu Majatr dan AlTirmidzi)

.ti:r;'oi ;i ,i)*'t ;i ,tt"r;jffi I' J;rLi uqr; *
',- its -^-*iy,:lt \l.ir- ,';'J:-fi '47 :t:ej 'J:k:t ai
';) I' ).,) .'*5', f#i Ai co'jf ii i'rfu)i "* ;,f

(1t;
1875. Dari Tsauban juga, bahwasanya Rasulullsh SAW diberi seeknr

unta, saat itu beliau sedang mengantarlcan jenazah, namun beliau
enggan menaikinya. Ketikn kembali, beliau diberi unta, lalu beliau

menaikinya. Lalu ditanyakan kepada beliau, maka beliau pun

menjawab, "Sesungguhnya para malaiknt tadi berjalan. Malca aku

tidak akan naik sementara merelca berjalan. Setelah mereka pergi,

barulah alat naik." (HR. Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Tidakkah kalian merasa malu) menunjukkan makruhnya

berkendaraan bagi yang mengiringkan jenazah. Namun hadits Al
Mughirah yang lalu [nomor 1812] menyelisihi ini, karena beliau

mengizinkan bagi yang berkendaraan untuk berjalan di belakang
jenazah. Kesimpulan dari keterangan yang bertolak belakang ini,
bahwa sabda beliau (Yang berkendaraan di belakang ienazah) bukan

menunjukkan tidak makruh, tapi menunjukkan boleh namun makruh.

Atau pengingkaran Nabi SAW terhadap yang berkendaraan dan

enggannya beliau menaiki kendaraan adalah karena berjalannya para

malaikat. Berjalannya para malaikat bersama jenazah yang mana
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Rasulullah SAW juga berjalan, tidak mengindikasikan bahwa para
malaikat itu selalu berjalan bersama setiap jenazah, karena
kemungkinannya saat itu Nabi SAW mengharapkan keberkahan dari
mereka. Sehingga dengan begitu, berkendaraan mengiringi jenazah

hukumnya boleh dan tidak makruh. Wallahu a'lam.

Bab: Larangan Mengiringkan Jenazah Disertai Peratap atau
Membawa Api

!;1 .lJr, Wi:o'€'of @ I' J;, ,* :Ju o it *
(f(' a\ **i

1876. Dari lbnu Umar, ia berksta, "Rasulullah SAW melarang
mengiringkan jenazah disertai wanita peratap." (I{R. Ahmad dan
Ibnu Majah)

:Su; L';t i:ft;'t'ofr\i ;; I eii :lG e;;. €,f 
';"

.. t , c o ,. 

t''

)"'i,:fr,iu tr,i.:, *'+ ji:'i rlG.#*, ;# |
(i(, u.r irjtl .W 

^lr
1877. Dari Abu Burdah, ia berknta, "Abu Musa berwasiat, kctika ia
sedang mengahadapi kematian (sekaratul maut), ia berkata,
'Jangonlah kalian iringkan alat dengan membawa obor.' Mereka
berlata, 'Apa engkau pernah mendengar hal itu?' Ia menjawab, 'Ya,

dari Rasulullah SAW."'(I{R. Ibnu Majah)
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

Qteratap) adalah yang berteriak-teriak, ini menunjukkan haramnya
mengiringkan jenazah disertai dengan wanita peratap.

Ucapan Abu Musa (obor). Ini menunjukkan tidak bolehnya
mengiringkan jenazah disertai dengan membawa obor atau yang
serupa itu, karena hal itu termasuk perbuatan jahiliyatr. Nabi SAW
pernah menghancurkannya dan melarangnya.
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Bab: Orang yang Mengiringkan Jenazah Tidak Duduk Sebelum

Jenazah Diletakkan

l-i fi"*i;t;r fi'r, $t,ffi ir J?,is,iu f "oj *
(!,[,r' )l Gr;.)t;tit> .y'; &',#-xGt,y

1878. Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah SAIA bersabda,

'Apabila lralian melihat jenazah, maka berdirilah untuknya. Dan

barangsiapa yang mengiringkannya mala hendaklah tidak duduk

sebelum jenazah rtu diletakknn."'(HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

:J-:s .'{b'; G, f*,,l3 Nlt ":r'jf,if sY,:L;'tr;'g3',F

, 4 iv,;;:;,1 *' *l ; tr *',t rit t-"it r-,s|i,

d. *';,?, W * a:d'l ;t:t:''t .,/'\i €. &'; ;-
.?_ 16 Aj r'*l L$i .,,"irr

1879. Namun riwayat Abu Daud menggunakan redaksi: *Jika knlian
mengantarkan jenazah, malra janganlah lcalian duduh sehingga
jenazah diletakkan." Abu Daud mengatakan, hadits ini diriwayatkan
juga oleh Ats-Tsauri, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairatr,
yang mana ia menyebutkan: "sehingga jenazah diletakkon di atas

tanah." Diriwayatkan juga oleh Abu Mu'awiyatr, dari Suhail:

"sehingga jenozah diletakkan di dalom lubang lahad." Namun Suffan
lebih kuat hafalannya daripada Abu Mu'awiyah.

JLJ ,:&'; e ,:t',st qi$t Tt'^ft ,/y'eri i ,* V
Gt3.;i'eu'-\tjA.frt itjr1 .*;d W ;nt J'yr?G ,*

1880. Dari Ali bin Abu Thalib RA, bahwasanya ia menyebutkan

tentang berdiri ketiko mengantarkan jenazah sampai jenazah itu

diletakkon, lalu Ali berkata, "Dulu Rasulullah SAIA berdiri, lalu
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beliau duduk." (Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia
menshahihkannya)

.;tX )Ai
1 88 I Musrim j 

x ;;';;yrf;::^i'::,, H:?ffi:;: Sabda ;",,;
(Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah untuknya)
menunjukkan disyariatkannya berdiri untuk jenazah apabila lewat
ketika kita sedang duduk. Ini akan dibahas pada kajian setelah ini.

sabda beliau (Dan borangsiapa yang mengiringkannya maka
hendakloh tidak dudak sebelum jenazah itu ditetokkan) ini
menunjukkan larangan untuk duduk bagi yang mengantarkan jenazah
sebelum jenazah itu diletakkan di tanah.

Bab: Berdiri Ketika Lewatnya pengusung Jenazah

ilt-;tr €"?,
c / /. t c

f-PJ.tf
6. ,.;' ,, ,i ::
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1882. Dari lbnu umar, dari 'Amir bin Rabi'ah, dari Nabi sAW,
beliau bersabda, "Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah
untuknya, hingga jenazah itu lewot atau diletoklran.,, (HR. Jama,ah)

.;tc" & iii;c 6111 6 * ,t ot{j :-.,;\j
1883. Dalam riwayat Ahmad: Adalah lbnu (Jmar, apabila ada
pengusung jenazah melintas, maka ia berdiri hingga melewatinya.

6it .. at td toz
L".tJ ajl :aj,

U,; &
1884. Ahmad juga meriwayatkan: Dari lbnu (Jmar, bahwasanya ia
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pernah mendahului jenazah lalu ia duduk, kemudian kettkn
melihatnya melintas ia pun berdiri hingga jenazah itu diletokkan.

.Q t-r*;;r-lr fii, ti1 lta ,lgr'3a.-i:A. 6 ,*t S'-,
1885. Dari Jabir, ia menuturkaa "Krtiko odoirroroh meifniasf kami,
Nabi SAW berdiri untuknya, moko knmi pun berdiri bersama beliau,
lalu lrnmi berkata, 'Wahai Rasulullah, itu jenazah orang yahudi.'
Beliau bersabda, 'Apabila lalian melihat jenazah, maka berdirilah
untulmya."' (Muttafaq'Alaih)

6ip,*:dt,ir|,ik66,* i.;i* i,p *
/-tf ',-'ul, 

e"\\)i,yl i 6t,4 8,"*, yc-, ryi:* 4\,'i'p 4*i:)g irb? e dt lr 'yui 
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@L",irb fLlt',-;St ,lui .',st:.e-

1886. Dari Sahl bin Hanif dan'Qais bin Sa'd: Bohwa mereka Oriauo
sedang duduk di Al Qadisiyah, lalu ada jenazah yang lewat, maka
lreduarrya pun berdiri, lalu dikatakan kepada mereka berdua, "Itu
jenazah orang sini" yalmi ahli dzimmah, maka kcduanya mengatakan,
"Sesungguhnya, pernah suatu l@tika ada jenazah yang lewat lalu
Rasulullah SAW berdiri, kemudian dilratakan lrepada beliau, 'Itu
jenazahnya orang yahudi.' Maka beliau pun berkata,'Bukankah itu
j as ad manus ia?"' (Muttafaq'Alaih)

Dalam riwayat Al Bukhari, dari Ibnu Abu Laila, ia
mengatakan, "Ibnu Mas'ud dan Qais berdiri untukjenazah."

;;rL)r € l?L.t;i W lur J'y, o6 :Jv /y'dj i * *
4-;6 u.tj;jt:>'i:, !r;i 
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1887. Dari Ali bin Abu Thalib RA, ia mengatakan, "Dulu Rasulullqh
sAW memerintahlcan kami untuk berdiri untuk jenazah. setelah itu
beliau duduk dan menyuruh kami duduk." (HR. Ahmad, Abu Daud
dan Ibnu Majah seperti itu)

'd, o;l ?6 ,o& jfu 
';JL 

*!;
effi er J'.J,r14?C$i,u,& il:pt Jtii1r& it.*

(4fr0 i,S;i ittrl :*t iv :)ui
1888. Dari lbnu sirin, bahwa ketilra ada jenazah yang lewat di dekat

Al Hasan dan lbnu Abbas, maka Al Hasan berdiri tapi Ibnu Abbas
tidak berdiri. Maka Al Hasan berkata kepada lbnu Abbas, "Bukanksh
dulu Rasulullah SAW berdiri untuk jenazah?" Ibnu Abbas menjawab,
"Berdiri dan duduk " (HR.Ahmad dan An-Nasa'i)

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits ini (dua
hadits terakair) dijadikan pedoman oleh mereka yang berpendapat
batrwa berdiri untuk jenazatr sudah dihapus. Al eadhi Iyadh
mengtakan, "Segolongan salaf berpendapat bahwa berdiri untuk
jenazatr telah dihapus dengan hadits Ali ini.', An-Nawawi
mengomentari, bahwa penghapusan itu tidak berlaku kecuali bila tidak
memungkinkan untuk menyatukan hadits-hadits tersebut, namun
ternyata hadits-hadits ini bisa disatukan." para ulama berbeda
pendapat dalam masalah ini. Ahmad, Ishaq, Ibnu Habib dan Ibnu Al
Majisyun berpendapat bahwa berdiri untuk jenazatr tidak dihapus.
Adapun duduknya Nabi SAW saat itu adalah untuk menunjukkan
bahwa hal itu boleh. Maka yang duduk tidak ada larangan baginya,
dan yang berdiri baginya pahala." Malik, Abu Hanifhh dan Asy-
Syaf,r'i berpendapat, bahwa berdiri untuk jenazah dihapus. Asy-Syafi,i
mengatakan, "Bisa jadi berdiri itu dihapus atau karena suatu alasan.
Mana pun yang benar, tapi yang jelas, beliau meninggalkannya setelah
sebelumnya beliau melakukannya. Sedangkan yang dijadikan
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pedoman adalah yang terakhir beliau lakukan. Sehingga duduk itu
lebih aku sukai."

BAB.BAB MENGUBURKAI\I JENAZAH DAN HUKUM.
HUKUM SEPUTAR KUBURAN

Bab: Mendalamkan Galian Kubur dan Membuat Liang Lahad

';r, .iiV effi it J'r, e e.; ,is ,u\i n ,p; *
i"e'tf |tii i6;l, **;'p- ,?t :7 J'W at JJ,1,

.r -. .
1gr: r{j'c;i ri1l .#'5, F.i'e,\lt,ifSt,E

1889. Dari seorang laki-laki Anshar, ia menuturkan, "Kami keluar
untuk mengurus jenazah, lalu Rasulullah SAW duduk di pinggir
lubang kubur, beliau berpesan kcpada penggalinya seroya
mengatalran, 'Lebarkan untuk bagian kepala dan lebarkan untuk
bagian kohi."'(HR. Ahmad dan Abu Daud)

J_ zr:t;, ,fffl;ffi i' );, jts* ,Jo ,G / l? e
r:r"r"l:ffi.i,r J?, JLfi .'*":r ltrf .Sa.*';;t ,*, S?:,

l:C'# tju .-r-rt l'q.-aitttfli trs\ri rtlf t L+t;

- €y uy ,rj os', tr;'igf rrlti:Jv rl' i-; ,;

,. 4 . . o . t cr... E -. 6,. t
1;;;2j o3LaaL"J\;tJlr itjrl .-r-rj

1890. Dari Hisyam bin 'Amir, ia menuturkan, "Kami mengadukan

lrepada Rasulullah SAW pada perang Uhud, l<ami berlrata, 'Wahai

Rasulullah, penggalian untuk setiap yang gugur aksn terasa berat
bagi kami.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Galilah, dalamkanlah
dan rapihlmnlah, lalu kuburkanlah dua atau tiga jenazah dalam satu
kuburan.' Pqra sahabat bertanya, 'Ilahai Rasulullah, siapakah yang
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harus knmi dahulukan?' Beliau menjawab, 'Dahulukanroh dari
mereka orang yang lebih banyok hafalan eur'annya.,,, (HR. An-
Nasa'i dan At-Tirmidzi seperti itu, dan ia menshahihkannya).

:rllt'"& tryt: ,(;-J'C_f,tAi :!^L Jv :'J$ tL ,r lG f
'_ J s._ r'F') JGI ;1111 .ffi I,r )"i't:eb ts ,t1i

g6
1891. Dari 'Amir bin So'd, ia berkata, "So'd mengatakan, ,Buatkan

liang lahad untukku dan pasangkan padaku batu bata sebagaimana
yang dilakukan terhadap Rasulullah ,\AW.,,, (HR. Ahmad, An-Nasa,i
dan Ibnu Majah)

,C'-a- F3 !t;):- y, ots ffi yt J";', ey ,l ,,SG ;i V
4yb'rii .;K;;3, c{i ,tdt*, q'W $,u

*6 iltr't;i its) .tri;e,*lilr 
-v 

-,i:;;

1892. Dari Anas, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW wafot,
seorang laki-laki membuat liang lahad fliang kubur yang berbentuk
miringJ, sementara yang lain membuat dharih ftiang kubur yang
membelah memanjangJ. Mereko berkata, 'Kami beristikharah kepada
Tuhan knmi, lalu komi menyerahkan kepada mereka berdua. siapa
yang lebih dulu, mako kami biorkan. Kemudian kami kirim orang
untuk melihqt merekq berdua. Ternyata orong yang menggali lahod
lebih dulu. Maka mereka pun membuat liang lahad.,, (HR.Ahmad dan
Ibnu Majah)

;.;:;b 6.i'ri :*s ,c# it ii 4 J-"st ti6 G6 iy,,
1;r;- ok'aA" (iL:6 cU ut StnJl

1893. Ibnu Majah juga meriwayat yang semakna dengan ini dari
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hadits Ibnu Abbas, di dalamnya disebutkan: Sesungguhnya Abu

Waidah bin Al Jarrah membuat syaqq sedang Abu Thalhah membuat

liang dharih.

;t).0 .JA.'Art$ \A)i 
'ffi 

iut J';',iv ,'JG fV /.t f
@';t & ,4\\;;ri Uf ,'q:')t'JLt .i*Al

1894. Dari lbnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

"Liang lahad untuk kita, sedangkan belahan untuk selain kito."' (HP..

Imam yang lima. At-Tirmidzi mengatakan, "Ini hadits gharib, kami

tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini.")
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits di atas

menunjukkan: Disyariatkannya mendalamkan kuburan dan merapikan

galiannya; Bolehnya menyatukan beberapa jenazah dalam satu

kuburan bila kondisinya menuntut demikian, tapi jika tidak, maka

hukumnya makruh; Yang lebih dulu dimasukkan ke dalam liang lahad

adalah yang lebih banyak hafalan Qur'annya. Berdasarkan ini maka

dikiaskan pula tentang kelebihan-kelebihan dalam hal keagamaan;

Dianjurkannya memasang batu bata, karena itulah yang dilakukan

terhadap Rasulullah SAW dengan kesepakatan para sahabat. Hadits-

hadits di atas menunjukkan dianjurkannya membuat lianglahad (liang

kubur yang berbentuk miring), dan itu lebih utama daripada dharih
(liang kubur yang membelah memanjang). Demikian menurut

mayoritas ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh An-Nawawi.

Lain dari itu, An-Nawawi juga menyebutkan di dalam Syarfu Muslim

tentang ijma'ulama mengenai bolehnya lahad dan syaq (liang kubur
yang membelah memanjang).

3 Lahad adalah liang kubur yang berbentuk miring,
kubur yang membelah memanjang. (Penerj.)
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Bab: Dari Arah Mana Dimasukkannya Jenazah ke Daram
Kuburannya? Apa Yang Diucapkan Saat ltu? Dan Anjuran

Menaburkan Tanah pada Kuburan

,L:-;I a' 
"b ^)b'J; ti Lruir ;..ri :JG-Jt;,r'o-ri ?".4t:-tk 

i,Sur' _a,,*:8,4;st;i;ii i y,,t*
1'"rt>'J itrrl

1895. Dari Ishaq, ia berkata, "Al Harits berwasiqt agor ia
dishalatkan oleh Abdullah bin Zoid, maka Abdullah pun
manyalatkannya, kemudian memasukkannya ke dalam kuburnya dari
orah tempat kakinya. Lalu ia mengatakan, 'Ini adalah sunnah,,,, (HF..
Abu Daud)

.:drrt*'&" Cr; *Vr f$i ,ju'"i :.>r;j ,oa, "q.ry,
1896. Diriwayatkan juga oleh sa'id di dalam sunannya dengan
tambahan: Kemudian ia mengatakan, "Kencangkanlah pakaian.
Sesungguhnya ini dibuat untuk per empuan.,,

mayat di dalam latbur, beliau mengucopkan, *Bismillaahi wa ,alaa
millati Rasulillaah lDengan menyebut nama Allah dan berdasarkan
ajaran Rasulullah]." (HR. Imam yang lima)

(Gfrt lg i:;jr i,gr1 .;rt );1 * *r1, r-: ,?"€,
1898. Dalam lafazhlain: "Bisiriuaahi wa ,olaa sunnati Rasulillaah
fDengan menyebut noma Ailah dan sesuai dengan sunnah
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Rasulullahf."

-U'4t'; ;i ;1tg JL & W U' Li i;; "s.i'*

q.(' ir.t ir r rl .6: ^r1r, En *
1899. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW menyalatkan

jenazah, kemudiqn menghampiri latburan mqlat, lalu menaburkan

tanah dari arah kepolanya tiga l(ali. (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di

atas menunjukkan: Dianjurkannya memasukkan mayat dari arah

tempat kakinya ketika meletakkannya; Dianjurkannya membaca dzikir
tersebut ketika meletakkannya di dalam kuburnya; Disyariatkannya

menaburkan tanatr kepada mayat dari arah kepalanya, dan ketika

menaburkan itu dianjurkan untuk membaca:

.,s?fire $f W)€yW7eq
"Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya

Kami alran mengembalikan knmu dan daripadanya Kami akan

mengeluarkan lramu pada lrali yang lain." (Qs. Thaahaa (20): 55)

Bab: Menggundukkan Kuburan, Menyirami Dengan Air,
Menandainya Agar Dikenali Sebagai Kuburan serta Larangan

Membuat Bangunan dan Tulisan Padanya

C.a:4tirjrl .#':,ffiUt;,slrr'ofr rt3t otl, *
e+.e

1900. Dari Sufyan At-Tammar, bahwasanya ia melihat kuburan Nabi

SAW digunduklran. (HR. Al Bukhari di dalam kttab Shabifunya)

i f 'J,'uftti U |aI ,i:sa ;''-t-'' :Jv ytilt ;ro
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1901. Dari Al Qosim, io berkata, "Aku *rruk'ke tempa, nrr*n, UU
aku katakan, 'wahai ibu. Demi Allah, bukakanlah untukku kuburan
Nabi sAW dan kedua sahabatnya.' Lalu Aisyah pun membukokan
untukku ketiga kuburan yang tidak ditinggikan dan tidak pula
dirqtakon, sementara di atasnyo ada batu-batu kerikil merah.,, (HR.
Abu Darda)

J";'-, *'4 G Je'rki ,iu',* * e*\i 4iat
r33) .{'-; ty*$ G \) i* rl rt Ltr !

(+6 u.t:Urdr v1 Lr;ir
1902. Dari Abu Al Hayyaj Al Asadi, dari Ali, ia mengatakan, ,,Aku

mengutusmu kepada apa yong Rasulullah sAW pernah mengutusku
padanya: Janganlah engkau membiarkan berhalq kecuari engkau
menghancurkannya dan tidak pula kuburan yang ditinggikan kecuali
engkau merataksnnya." (Diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Al
Bukhari dan Ibnu Majah)

lr,'1ot. a.( olc, i',, o 'o. c.
dJl dfJ dl 4*,1 ;e .l*->,t U -F f

e,Ui ;t r:.,1' .irb; * y, r:,
1903. Dari Jafar bin Muhammad, dari ayahnya, bahwasanya
Rasulullah SAW menyirami kuburan analvtya, Ibrahim, dan
meletakl<on batu di atasnya. (HR. Asy-Syafi,i)

l,r itrrl ri-i" t;k c.* otl*i 'i'rLf

e';t:t f eb3W

o /o.

G.t f
.,ffi nr

*at';:i ;f *
(9{'
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1904. Dari Anas: "Bahwasanya Nabi SAW memberi tanda kuburan

[Jtsmon bin Mazh'un dengan batu besar." (HR. Ibnu Majah)

&-'oi', ,^1r't1r:-',t1\ ,'r;it'GLl-'of W dt g :Jv 
1..G ,,e

6:rr; $-r'G6tt"P)'r,J.;1 ',rr') .y
1905. Dari Jabir, ia berftnta, "Rasulullah SAl4/ melarang menembok

latburan, duduk di atasnya dan membuat bangunan di atasnya." (HR.

Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud)

iet'6.1-'ts?1 l'$t;eL#
t,a.,Lc),.,@) su-)ts

.G'1'o?r,teL &"oii
1906. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan dishahihkannya,

redaksinya "Beliau melarang menembok htburan, menulislcan tulisan

padanya, membuatlcan bangunan padanya, dan menginj alvtya."

"11,tu#.J-'sl,* ;t ;'ri, ?t on,fi-'oi A,iefrt y et
^\L'5,:-

1907. Dalam lafazh An-Nasa'i: "Beliau melarang membuat bangunan

pada kuburan atau menambahnya (meninggikan) atau menembolmya

atau menulislran tulisan padanya."

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

(Bahwasanya Nabi SAW memberi tanda kuburan Utsman bin

Mazh'un dengan batu besar), ini menunjukkan bolehnya menandai

kuburan, misalnya dengan meletakkan batu di atasnya atau yang

serupa itu.
Ucapan perawi (Rasulullah SAIY melarang menembok

kuburan) dalam riwayat Muslim: (melarang penembokon pada

kuburan), ini menunjukkan haramnya menembok kuburan.

Ucapan perawi (dan membuot bangunan di atasnya), ini
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menunjukkan haramnya membuat bangunan di atas kuburan. Asy-
Syaf i mengatakan, "Aku telah melihat para pemimpin di Makkah
memerintahkan untuk menghancurkan bangunan di atas kuburan.,,

Ucapan perawi (dan menuliskan tulisan padanya), ini
menunj ukkan diharamkannya menuliskan tulisan di atasnya.

Uc apan perawi (ot a u me n a mb a h ny a), y ak,rri menin g gikannya.
Tentang ini Al Baihaqi membuat suatu judul pada kitabnya dengan
redaksi "Tidak boleh menambah tinggi kuburan melebihi tanahnya.',

Ucapan perawi (langanrah engkau membiarkan berhala
kecuali engkau menghancurkannya), ini perintah untuk merubah
gambar- gambar makhluk bernyawa.

Ucapan perawi (dan tidak pura huburan yong ditinggikan
kecuali engkau meratakannya), ini mengisyaratkan, bahwa
sunnahnya kuburan itu tidak terlalu ditinggikan, baik yang dikubur itu
orang yang dimuliakan ataupun bukan. Konteksnya menunjukkan
bahwa meninggikan kuburan melebihi batas yang dibolehkan adalah
haram. Hal ini telah dinyatakan oleh para sahabat Ahmad dan
segolongan sahabat Asy-Syaf i dan Malik. Adapun pendapat yang
menyatakan bahwa itu tidak apa-apa karena pernah dilakukan namun
sebagian salaf dan khalaf tidak mengingkarinya sebagaimana yang
dikemukakan oleh Imam yahya dan Al Mahdi di dalam At Ghaits
adalah tidak benar. Karena yang sebenamya terjadi bahwa mereka
mendiamkan itu, dan diamnya mereka tidak menunjukkan persetujuan
bila masalahnya merupakan masalah dugaan. Sedanlkan
pengharaman meninggikan kuburan adalah masalah dugaan. Di antara
bentuk meninggikan kuburan yang tercakup oleh hadits tersebut
adalah memasang kubah dan simbol-simbol kemakmuran di atas
kuburan, juga menjadikan kuburan sebagai masjid. Nabi sAW telah
melarang pelakunya. Berapa banyak kuburan yang dibangun dan
diperindah sehinga menjadi sumber kerusakan yang layak ditangisi
oleh Islam, di antaranya adalah keyakinan kaum yang jahil terhadap
kuburan-kuburan tersebut seperti halnya keyakinan or*g-or*g kafir
terhadap berhala. Mereka mengagungkannya dan mengira bahwa
kuburan-kuburan itu mempunyai kemampuan untuk mendatangkan
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manfaat atau mencegah madharat, sehingga mereka menjadikaillya
sebagai bahan untuk mencapai tduan dan jalan untuk menyelematkan
diri. Mereka meminta dari kuburan-kuburan itu hal-hal yang biasa

dimohonkan oleh para hamba kepada Tuhan. Mereka mengusahakan

perjalanan yang memayahkan untuk menziarahinya, mengusap-

usapnya dan memohon pertolongan. Secara umurn, apa yang mereka
seru adalah seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu
terhadap berhala-berhala. Inaa lillaahi wa inaa ilaihi raaji'uun.
Kemungkaran yang sudah merajalela dan kekufuran yang sudah

merebak ini, seolah tidak ada yang mencegahnya karena Allah demi
memelihara kemurnian ajaran agaff:,a ini, tidak orang alim, tidak pula
pelajar, tidak penguasa, tidak gumbernur dan tidak pula raja. Telah
sampai berita kepada kami dari sumber-sumber yang dapat dipercaya,
bahwa tidak diragukan lagi, mayoritas para pemuja kuburan, apabila
datang kepadanya suatu peringatan dari yang berseberangan faham
dengannya, maka ia akan bersumpah dengan nama Allah bahwa
pemberi peringatan itu seorang yang lalim. Lalu bila dikatakan
kepadanya, 'Bersumpahlah dengan nama syaikhmu dan keyakinanmu
wali fulan' maka ia akan gagap dan menolak lalu mengakui
kebenaran. Inilah bukti yang paling nyata yang menunjukkan
kesyirikan mereka yang telah melebihi kesyirikan orang yang
mengatakan bahwa Allah adalah tuhan kedua atau tuhan ketiga dari
yang tiga. Wahai para ulama, pila penguasa kaum muslimin, apa yang
lebih merusak bagi Islam selain kekufuran? Bencana apa yang lebih
merusak bagi agama ini daripada penyembahan terhadap selain Allah?
Musibah apa yang menimpa kaum muslimin yang setera dengan

musibah ini? Kemungkaran apa yang lebih wajib diingkari daripada
kesyirikan yang nyata-nyata wajibnya diingkari ini?

Saya katakan: Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada

warga Najd keluarga Sa'ud dan sang pembaharu abad dua belas,
Muhammad bin Abdul Wahhab dan keturunannya serta para

pendukungnya. Mereka telah menghancurkan kuburan yang disembah
di samping Allah. Mereka mengajak manusia untuk beribadah hanya
kepada Allah semata tanpa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu
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pun serta mengikuti tuntunan Rasulullah SAW.

Bab: Yang Dianjurkan untuk Menguburkan Jenazah Perempuan

, Jir ,v *Je 'r^j5U ffi ;ur J;r'.; Ll.,*;'Jtl ;i ,r

1908. Dari Anas, ia menuturkan, "Aku menyaksikan ketika putri
Rasulullah SAW dikuburkan, beliau duduk di dekat kuburan,

sementara kedua mata beliau menteskan air mata,lalu beliau berkata,

'Adalah seseorang di antara kolian yang tidak menggouli (istrinya)
tadi rnolam?' Abu Thalhah menjawab, 'Aku.' Beliau berkata lagi,
'Kalau begitu, turunlah engkau ke dalam luburnya."' (HR. Ahmad
dan Al Bukhari)

1909. Dalam riwayat Ahmad dari Anas, bahwasanya ketika Ruqayyah

meninggal, Nabi SAW berkata, "Laki-laki yang menggauli istrinya
tadi molam tidak boleh masuk ke dalam kuburan." Maka Utsman bin
Affan tidak masuk ke dalam kuburan tersebut.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits di atas

menunjukkan: Bolehnya laki-laki memasukan jasad wanita ke dalam
kuburan, namun tidak boleh bagi wanita; Bahwa dalam hal ini lebih
didahulukan kaum laki-laki non muhrim daripada kerabat dekat
seperti ayahnya dan suaminya; Bolehnya duduk di pinggir kuburan
dan bolehnya menangis setelah kematian.
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Etika Duduk di Dekat Kuburan dan Berjalan di Pekuburan

i ,f ' 9V'q?.W it Jv, e s; ,JB 7)G / :tSt f
W# I' J';:., -"rrr,-r;1;!'rt ?tJL.W;,re:\i

()r:>'r,i i$r1 .r,, tilLj -albr

1910. Dari Al Bara' bin 'Azib, ia menuturkan, "Komi keluar buro*o
Rasulullah SAW untuk mengurusi jenazah seorang laki-laki Anshar,
ketikn kami sampai di latburan, liang lahod belum dibuatkan, lalu
Rasulullah SAW duduk menghadap l<e arah kiblat, don kami pun
duduk bersama beliau." (HR. Abu Daud)

a;; ;"'rsLi';;- ol.:ffi it Ji, i6 'i6 ;;; A V
it,1 .-J ,*',|LJ-'oi'u d p.; .,il 

';rLi i.$6;J
' '; . .r..(ceb-)ts'er$t !t LC;jr

l9ll. Dari Abu Hurairah, ia berlcata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Dudubtya seseorang di antara kolian di atas bara api sehingga
membalrar palmiannya yang menembus hingga htlitnya adalah lebih
baik baginya daripada ia duduk di atas kuburan."' (HR. Jama'ah
kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

v ,jui ,;J ;'t'tL W lnt J';r'G), iJs i; i )f r
(^;i;t1r> .-:)"i,1'ri- 

,-,;)t 
r.t^ +Q ii

1912. Dari'Amr bin Hazm, ia berkata, "Rasulullah SAW melihat aku
sedang duduk bersandar di atas latbur, maka beliau bersabda,
'Janganlah engkau menyakiti penghuni kubur ini!' atau beliau
mengatakan,' Janganlah engkau merryaHtinya. "' (HR. Ahmad)

22O - Uulhtashar llatlulAuthar



tx'€}f*, slrr@ l' ,l?tLi*,1;ti ;: t
t1i-1j;iti6ry t ;gi #i3t'?vG-:Jw,.,"-$t i.

dsu'-\t
1913. Dari Basyir bin Al Khashashiyah, bahwasanya RasuluUan'i,lW
melihat seorang laki-laki berjalan di atara kuburan-kuburan dengon

mengenakan sandal, maka beliau berkata, "Wahai pemilik sandal
kulit, tanggalkan sandalmu!" (HR. Imam yang lima kecuali At-
Tirmidzi)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(menghadap ke arah kiblat) menunjukkan dianjwkannya menghadap
kiblat ketika duduk menantikan penguburan jenazah.

Sabda beliau (Duduknya seseorong di antara kalian di atas
bara api... dst.) menunjukkan tidak bolehnya duduk di atas kuburan.

Sabda beliau (lUahai pemilik sandal kulit, tanggalkan
sandalmu) menunjukkan tidak boleh berjalan di antara kuburan-
kuburan dengan mengenakan sandal.

Bab: Menguburkan Jenazah Pada Malam Hari

,i!;-ffi I' J;, orsL3y'ot1 :Jts f& /.t* ,*t,f
ff .U ;:rii,J:uq '.,t^i

(fv'itj's:dtir1r1 * J:"lt ;C
1914. Dari Asy-Sya'bi, dari lbnu Abbas, ia menuturkan, "Ada
seseorang meninggal yang Rasulullah SAW pernah menjenguknya,
orong itu meninggal malam hari, lalu mereka menguburkannya pada
malam hari pula. Keesokan paginya mereka memberitahuknn kepada
beliau, makn beliau pun bersabda, 'Apa yang menghalangi kolian
untuk memberitahuku?' Mereks menjawab, 'Sudah malam, dan sudah

Mukhtashar ltatlul Authar - 221



gelap, jadi kami tidak ingin merepotkanmu.' Maka beliau mendatangi

kuburannya lalu menyalatkannya." (HR. Al Bukhari dan Ibnu Majah)

Al Bukhari mengatakan: Abu Bakar Dikuburkan pada malam hari.

'o'r-b & W lnt J'i, fLr* t.1 :Uu u.G *
(*( itjrl .v"rtli ill 1yt ft q ,ral

1915. Dori Aisyah, ia mengatakan, "Kami tidak tahu penguburan

Rasulullah SAW sampai kami mendengar suara berjalan di akhir
malam, yaitu malam Rabu." (HR. Ahmad)

'Cffi !, ,S?; $$ ,sfu ,i@t €.1;t3',f ,sft ,Jv 
!..G *

'i* E; oe 'rt!t &1)r ,L tiyi )f .LtlGlsG lV ,pst

(g'r!1rj1 .f :su.

1916. Dari Jabir, Ia menuturlcan, "Orong-orang melihat ,r, i
htburan, lalu mereka mendatanginya, ternyata ada Rasulullah SAW

di pekuburan, beliau berkota, 'Gantilcan aht menangani teman

kalian.' ternyata ia adalah orang yang mengeraskan suara dzikirnya."
(HR. Abu Daud)

Ucapan perawi (ternyata ia adalah yang mengeraskan suara

dzikirnya), dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadits Ibnu Abbas,

bahwasanya Nabi SAW masuk pekuburan pada malam hari, lalu
dinyalakan api untuknya, lalu beliau mengambilnya dari arah kiblat
dan berkata,"semoga Allah merahmatimu, iika engknu suka membaca

Al Qur'an" Hadits-hadits tadi menunjukkan bolehnya menguburkan
jenazah di malam hari. Demikian menurut pendapat Jumhur. Namun

Al Hasan memakruhkannya berdasarkan hadits Abu Qatadah yang

menyebutkan, bahwa Nabi SAW mencela orang yang menguburkan
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malam hari hingga dishalatkan. Lalu dijawab, bahwa larangan itu
karena jeleknya kafan yang dipakai saat itu. Jika tidak terjadi hal
seperti itu pada kain kafannya dan pada pelaksanium shalatnya, maka
tidak apa-apa dibukurkan malam hari.

Bab: Mendoakan Mayat Setelah Dikuburkan

:Jw'l{r- & lt lt V ts rit W Ut,ttt :Jv oG r
(1t''"j1 \:, .iu ili ;y 4ti r!-,rF.:l r:-pt,

1917. Dari Utsman, ia menuturkan, "Adalah Nabi SAW, apabila
beliau selesai menguburkan mayat, beliau berdiri di sisinya lalu
berknta, "Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian ini dan
memohonlah ketetapan baginya karena sesungguhnya sekarong ia
sedang ditanyai." (HR. Abu Daud)

$:rj'-:s,# i *r,# .u?)e3,* i ytr'*
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1918. Dari Rasyid bin Sq'd, Dhamroh bin Habib dan Hakim bin
Humair, mereka mengatakan, "setelah kuburan mayat ditimbun dan
orang-orang pun kembali, mereka menganjurkan agar dikntakan
kepada si mayat di sisi kuburannya, 'Haifulan, ucapkanlah laa ilaaha
illallaah, asyhadu allaa ilaaha illaallooh -tiga kali-. Hai fulan,
ucaplrnnlah Allah Tuhanku, Islam agamaku dan Muhammad SAW
nabiku.' Kemudian mereka pulang)' (Diriwayatkan oleh Sa'id di
dalam Sunannya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
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(Adalah Nabi SAW, opabila beliau selesai menguburkan mayat ...
dst.) menunjukkan disyariatkannya memohonkan ampunan untuk si

mayat ketika selesai menguburkannya dan memohonkan keteguhan

baginya, karena saat itu si mayat sedang ditanyai. Hadits ini juga

menunjukkan kepastian adanya kehidupan di alam kubur. Mengenai

hal ini ada banyak hadits yang predikatnya mencapai mutawatir
(diriwayatkan oleh orang banyak dari orang banyak). Hadits di atas

juga menunjukkan bahwa mayat itu ditanyai di dalam kubumya, dan

mengenai ini pun banyak hadits shahih yang menyebutkannya

sebagaiman a yangterdapat di dalam Ash-Shafuifuain dan lainnya.

Ucapan perawi (mereka menganiurkan ...), konteksnya

menunjukkan batrwa yang menganjurkan itu adalah para sahabat yang

sempat hidup bersama mereka. Para sahabat Asy-Syaf i juga

berpendapat seperti ini.

Bab: Larangan Mendirikan Masjid dan Memasang Lampu di
Atas Kuburan

'r:ri fj:tit;}-iit hr ;;ti ,Jv W lnt J'y,

dL{;:\ :r*t;'e.q1
1919. Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya'Rasutullah SiW bersabda,

"semoga Allah melalorut kaum yahudi, mereka telah meniadikan

latburan-kuburan para nabi mereka sebagai masiid-masiid."
(Muttafaq 'Alaih)

,-1i? i#tt;At7,i))# I' J';, d iss f& Itf
(16r' !l :^;itl|,;l .ehrt't-,ri"at

lg2l. Dari lbnu Abbas, ia mengatalan, "RQsuhtllah SAW *ilotro,
lraum wanita yang menziarahi htburan dan orang-orang yang

menjadilran latburan sebagai masiid dan memasang lampu di
atasrq/a." (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(mereka telah menjadikan kuburan-kuburon para nabi mereka
sebagai masjid-masjid), konteksnya menunjukkan bahwa mereka itu
menjadikan kuburan sebagai masjid yang digunakan untuk shalat. Ada
yang mengatakan bahwa itu mencakup shalat di atasnya dan di
dalamnya. Muslim telah mengeluarkan suatu riwayat: "Janganlah
kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula kalian shalat
menghadap ke arahnyo atau di otasnyo." Muslim juga meriwayatkan,
bawasanya Nabi SAW mengatakan ini ketika beliau sakit yang
akhirnya beliau meninggal, yaitu lima hari sebelum beliau meninggal.
Ada tambahan pada riwayat ini: "Maka janganlah kalian menjadikon
kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid, kareno sesungguhnya aku
melarang knlian melakukon itu." Ini menunjukkan haramnya
menjadikan kuburan sebagai masj id.

Ucapan perawi (Rasulullah SAW melaknat kaum wanita
yang menziarahi kuburan) ini menujunjukkan haramnya ziarahkubur
bagi kaum wanita.

Ucapan perawi (dan memasang lompu di atasnya)
menunjukkan haramnya memasang lampu di atas kuburan karena hal
ini bisa menimbulkan keyakinan-keyakinan yang rusak.

Bab: Sampainya Pahala Kepada Orang Yang Telah Meninggal

i\ ;-"0( al^rAt ,L.,i ,!.tr'; uo6t'oi,y'l 1' * f
tz , - c 6.'t?. ,o. +, //. / c e. tzd .,i. . c .., '7/

JL ts-* olj d:r:.',ry y o q6t';i? ol) a:i
'c-ilrJi')'.^5 ,11'i;_5i'jt':)';) $ i)w u;'"? WUt

t,c 1 t.zz ,,,1 t.', to,
(J^>l ol;-2) .€lJ: ai a*

1g2I. Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Al 'Ash bin iail pernah
bernadzar semasa jahiliyah untuk menyembelih seratus ekor unta, dan
Hisyam bin Al 'Ash telah menyembelihkan separultnya, yaitu lima
puluh, lalu Umar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu,

Mukhtashar Itatlul Authar - 225,



maka beliau pun bersabda, "seandainya ayahmu mengakui tauhid,

lalu engkau berpuasa dan bershadaqah atas namanya, maka itu akan

bermanfaat baginya." (HR. AhmaQ

'^-**i .,ro';- {:'-c',rj o\,W'P. Jti )- ) Ji ;;"'}'o_.,1',f

gtJ';\}.fr\"#)'"3i;0:) .V i,Ss too o'tit'oi
1922. Dari Abu Hurairah, bahwa seorong laki-laki bertanya kepada

Nabi SAW, "Wohai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah

meninggal tapi tidak berwasiat. Apakah akan bermanfaat boginya

bila aku bershadaqah atas namanya? " Beliau meniawab, *I4." (HR.

Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

'---: ct rf , aS: dzr,;f Ly.W "'d, 
Jtt y* )'oi u,ta V

",#).y:Ju eW';!$ ol?i q'& :$:'2i ,:.-ik

dL
1923. Dari Aisyoh, bahwa seorang laki-laki berlata kepada Nabi
SAW, "sesungguhnya ibuku telah meninggal, dan alu lihat
seandainya ia sempat berbicara tentu akan bershadaqah. Apakah ia

bisa mendapat pahala bila aku bershadaqah atas namanya? " Beliau

menj ow ab, " Yo." (Muttafaq'Alaih)

;i tl ,l' J";, V:W lt {;).J$ >L)Li ue ;t ,f
,iV d.'ry i,sv .i ,JG rW';l^a'olqii=ti ;*';
'r)r,'r-fJr ts'--[fr'qru5t irjr> .W q ';1"6 i ;t '!a^*:r:ti

<Aatt
1924. Dari lbnu Abbas, bahwa seorang laki-laki berkata kepada

Rasulullqh SAW, "sesungguhnya ibuht telah meninggal. Apakah oknn
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berguna baginya bila aku bershadaqah atas namanya? " Beliau
menjawab, "Yo." Laki-laki itu berkata lagi, "Sesungguhnya aku
mempunyai sebuah kebun, kini aku bersal<si padamu bahwa aku telah
menyodaqahkannya otas namanya." (HR. Al Bukhari, At-Tirmidzi,
Abu Daud dan An-Nasa'i)

;ilt,yt'J';:, U ilt-ut1 i:,1 of ;:,G i * * 4":t *
:Jv {Jii
G.fr6 iai Ij, .?yu_rL Ji tti-, e-iii 'ju .,rir

1925. Dari Al Hosan, dari Sa'oi'brn'Waaan, mn*o rbunya
meninggal, lalu Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya
ibuku telah meninggal. Bolehkah aku bershadaqah atas namanyo?"
Beliau menjawab, "Yo." Sa'ad bertanya lagi, "shadaqah apo yang
lebih utama?" Beliau menjawab, "Memberi air (minum)." Al Hasan
mengatakan, "Itulah pemberion minum keluarga Sa'd di Madinah."
(HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(dan Hisyam bin Al 'Ash telah menyembelih separuhnya, yaitu lima
puluh) karena Al 'Ash bin Wali meninggalkan dua anak laki-laki,
yaitu Hisyam dan Umar, lalu Hisyam ingin memenuhi nadzar
ayahnya, ia menyembelih separuhnya dari seratus yang dinadzarkan
ayahnya dan setengahnya itu adalah lima puluh. Lalu Umar ingin
melakukan seperti saudaranya, lalu ia bertanya kepada Rasulullah
SAW, lalu beliau memberitahunya, bahwa ayahnya itu meninggal
dalam kekufuran sehingga hal itu menghalangi sampainya pahala itu
kepadanya, dan seandainya ia mengakui tauhid, tentu itu akan
bermanfaat baginya, ia akan memperoleh pahalanya. Ini menunjukkan
bahwa nadzanya orang kafir yang dimaksudkan untuk mendekatkan
diri kepada Allah, tidak harus dipenuhi bila ia meninggal dalam
keadaan kafir. Namun bila ia meninggal dalam keadaan memeluk
Islam, sementara sebelumnya, ketika masih jahiliyah ia pernah

bemadzar, maka mengenai hal ini ada perbedaan pendapat. Yang
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tampak, bahwa seharusnya itu dipenuhi, berdasarkan riwayat yang

dikeluarkan oleh Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim) dari hadits

Ibnu Umar, bahwa Umar berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya

ketika masih jahiliyah aku dulu bemadzar untuk beri'tikaf semalam di

masjidil haram." Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya,

"Tunaikan nadzarmu."

Sabda beliau (maka itu akan bermanfaat baginya), ini
menunjukkan bahwa amal shalih seorang anak atas nama ayahnya

yang muslim, yang berupa puasa atau shadaqah, maka pahalanya akan

diperoleh ayahnya.

Sabda beliau (Memberi air (minum)), ini menunjukkan bahwa

memberi air minum adalah shadaqah yang paling utama. Lafazh Abu
Daud: "shadaqah apa yang paling utama", beliau menjawab, "Air."
Lalu ia pun menggali sumur, lalu berkata, "Ini atas nama Ummu
Sa'd."

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa shadaqah yang

dilakukan anak atas nama orang tuanya yang telah meninggal akan

sampai pahalanya kepada mereka walaupun mereka tidak
mewasiatkannya. Pendapat yang masyhur dari Asy-Syaf i dan

segolongan sahabatnya, bahwa pahala membaca Al Qur'an tidak

sampai kepada mayat. Namun Ahmad dan segolongan sahabatnya

berpendapat sampai. An-Nawawi telah mengemukakan di dalam

Syarfo Muslim, bahwa telah terjadi ijma' tentang sampainya doa

kepada mayat, dan bahwa shadaqah atas nama mayat juga pahalanya

sampai kepadanya, dan itu tidak terikat dengan anak atau bukan.

Bab: Ucapan Bela Sungkawa, Pahala Bersabar, Perintah
Bersabar dan Ucapan Saat Berta'ziyah
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1926. Dari Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar bin Amr bin
Hazm, dari ayahnya, dari kakelcnya, dari Nabi SAW, belaiu bersabda,
"Tidak ada seorqng Muhnin pun yong berta'ziyah kepada
saudaronya yang terkena musibah, kecuali Allah 'Azza wa Jalla akan
memakaikan padanya pakaian-pakaian kemuliaan pada hari kiamat."
(HR. Ibnu Majah)

,P"tit:;6? i:Jvw dt ri' 
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1927. Dari Al Aswad bin Abdullah, dari NuUi SaW, beliau U"rruiAu,
"Barangsiapa yang berta'ziyah kepada yang terkena musibah, maka
baginya pahala seperti pahalanya." (HR. Ibnu Majatr dan At-
Tirmidzi)

il.ri 3:Ll itlry .',ai ?';_ o;f Jr;tbLii ,:t:i'rb';4;; hr

(f6
1928. Dari Al Husain bin Alli, dari Nabi SAII, beliau bersabda,
"TidaHah seorang muslim dan tidak pula seorang muslimah yang
tertimpa suatu musibah, lalu ia teringat aknn musibah itu, walaupun
peristiwanya sudah lama berlalu, lalu ia mengucapkan istirja'
fmengucapkan 'innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uan,J, kecuali
Allah Ta'ala akan memperbaharui baginya saat itu, maka Allah
memberinya seperti pahala yang diperolehnya saat terjadinyo
musibah tersebut." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

itjr> .;':\i ^;lAtt'r--b T.*st tit:Jn W olrli 4f *
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1929. Dari Anas, bahwasonya Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya

kesobaran itu (terutama) pada saat kejadian pertama kali." (HF'
Jama'ah)

@ I' J';r'q';tl i,iG:L'* i.i * f i f ,r
"# l- q;t? 1, q LL,J"*)$.GrryuiSt:ie't
o,; i';',u;,:yir4 yV ,-.t'r Tttr;i ly'lt 4&',

(eAti$r1 .-'trtt ?; J *Qlt
1930. Dari Jafar bin Muhammad, dari ayahnya, dari knkelmya, ia

menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW wafat, dan ta'ziyah pun

berdatangan, mereka mendengar ada yang mengatakan,

"sesungguhnya pada sisi Allah ada penghibur bagi setiap yang

binasa dan pengganti untuk setiap yang berlalu. Maka yakinlah

lcepada Allah dan berharaplah kepada-Nya, karena sesungguhnya

yang tertimpa musibah adalah yang ttdak mendapat pahala."

(Diriwayatkan oleh Asy- Syafi' i)
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1931. Dqri (Jmmu Salamah, ia menuturksn, "Aku pernah mendengar

Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah seorang hamba yang tertimpa

suatu musibah kemudian mengucapkan 'innaa lillaahi wa innaa

ilaihi raaji,un, allahumma,jurnii fti mushiibatii wakhluf lii kairan

minhaa' [sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya

kami pasti akan kembali kepada-Nya. Ya Allah, berilah aku pahala

dalam musibah ini dan berilah aku pengganti yang lebih baik

daripada musibah inil, kecuali Allah akan memberinya pahala knrena

musibah tersebut dan memberinyo pengganti yang lebih baik."'

Selanjutnya Ummu Salamah mengisahkan, "Ketika Abu Salamah

meninggal, aku bergumam, 'Siapa yang lebih baik daripada Abu

Salamah, sahabatnya Rasulullah SAW?' Kemudian Allah

memantapkanku, maka aku pun mengucapkan,'innaa lillaahi wa

innaa ilaihi raaji'un, allahumma'jurnii fti mushiibatii wakhluf lii
kairan minhaa.' Kemudian aku menikah dengan Rasulullah SAW."
(HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Buah ta'ziyah

adalah anjuran untuk kembali kepada Allah agar memperoleh pahala.

Sabda beliau (Ya Allah, berilah aku pahala), artinya Allah

memberinya pahala atas kesabaran dan ketabahannya dalam menerima

musibah.
Sabda beliau (dan berilah aku pengganf), menurut ahli

bahasa, bahwa redaksi ini biasanya digunakan untuk mereka yang

kehilangan harta, anak, kerabat atau sesuatu yang diharapkan bisa

memperoleh lagi yang sepertinya. Contoh kalimat "Akhlafallahu

'alaiV' artinya semoga Allah mengembalikan yang seperti itu

kepadamu. Bila kehilangan yang tidak mungkin diharapkan ada

penggantinya, misalnya orang tua atau paman, maka digunakan

redaksi "khalafallahu 'alaika" tanpa alif, maksudnya adalah bahwa

Allah lah sebagai penggantinya untukmu.
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Bab: Membuatkan Makanan untuk Keluarga yang Ditinggal Mati
dan Makruhnya Mereka Membuat Makanan untuk Orang Lain

:Wtolti"'E;'# eie.(i 'i6 f l^ity *
'tt'^ ':-.lr i\r1 "U 6'it3i'J. l1W f )\ \,,-at.

G.n'
1932. Dari Abdullah bin Ja far, ia menuturkan, "Ketika datang berita

gugurnya Ja far, Nabi SAW berkata, 'Buatkan makanan untuk

keluarga Ja far, sungguh mereka sedang mengalami hal yang

menyibukkan mereka."' (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

.-jir ,Ff ,Jt i(;)i '#tK,iv:);lr .tr r; ,;.;; *:_._ ! (5,. L V. ,
(Li itjrl .L(lt a &:, ;. 7r,wt ^tLrj

1933. Dari Jarir bin Abdullah Al Baiali, io *rngotol*n, i'Ko*i

menganggap perkumpulan di rumah orang yang meninggal dan

membuat mskanan setelah penguburan termasuk bagian dari
meratapi moyat." (HR. Ahmad)
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1934. Dari Anas, bahwosanya Nabi SAW bersabdq, "Tidak ada

penyembelihan di dalam Islam." (HR. Ahmad dan Abu Daud. Ia
mengatakan, "Abdurrahzaq berkata, 'Mereka biasa menyembelih sapi

atau kambing di kuburan."')
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Buatkan makanan untuk keluarga Jafar), ini menunjukkan

disyariatkannya untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga yang
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ditinggal mati, karena mereka sibuk dengan musibah yang tengah

menimpa mereka.

Ucapan Jair (Kami menganggap perkumpulan di rumah
orang yang meninggal dan membuat mokanan setelah penguburan
termasuk bagian dari meratapi mayat), maksudnya bahwa mereka

menganggap berkumpul di rumah keluarga si mayat setelah

dikuburkannya dan menyantap makanan di tempat mereka adalah

termasuk meratapi mayat, karena hal itu membebani dan

menyimbukkan keluarga si mayat, padahal mereka tengah dirundung

musibah kematian, di samping itu, hal ini menyelisihi sunnah, karena

yang diperintakan kepada mereka adalah membuatkan makanan untuk
keluarga si mayat, sehingga bila mereka melakukan itu, berarti
menyelisihi perintah tersebut dan membebani keluarga tersebut untuk
membuatkan makanan bagi orang lain.

Sabda beliau (Tidak ada penyembelihan di dalam Islam)
menunjukkan tidak bolehnya penyembelihan di dalam Islam
sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kaum jahiliyah. Al Khithabi
mengatakan, "Kaum jahiliyah biasa menyembelih unta di kuburan
seseorang yang dianggap dermawan, mereka mengatakan, 'Kami
membalas kebaikannya, karena ia pernah menyembelih semasa

hidupnya, lalu dimakan oleh para tamu. Kini kami menyembelihnya di
kuburannya agar dimakan oleh binatang buas dan burung, sehingga

menjadi makanan setelah kematiannya, sebagaimana dulu menjadi
makanan semasa hidupnya.' Di antara mereka ada yang berkeyakinan,
bahwa bila disembelihkan tunggangannya di kuburannya, maka pada

hari kiamat nanti ia akan mengendarainya, sedangkan yang tidak
disembelihkan, maka tidak akan mempunyai tunggangan nantinya."

Bab: Menangisi Kematian dan Tangisan yang Dimakruhkan
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1935. Dari Jabir, ia menuturknn, "Ayahku gugur ketika perang Uhud,

lalu aku menongis, maka mereka melarangku namun Rasulullah sAW

tidak melarangku. Fathimah, bibiku, juga menangis, lalu Nabi SAW

bersabda, 'Menangislah engkau, tapi jangan dibuat-buat menangis.

Malaikat masih memayunginya sampai kolian mengangkatnya."'

(Muttafaq 'Alaih)

l' ry *(, /t e ots tA1 '^i\1$ i :et 4t'";tt,
it1r1 .orl-Z 'tJt q )Ut', ,ti os 6i ,*')t ri "Vi'"*

(Gi
1936. Dari lbnu Abbas, ia menuturkan, "Ketika Zainab binti

Rasulullah SAW meninggal, para wanita menangis, makn Umar

memukul mereka dengan cambuk, lalu Rasulullah sAW menahan

tangannya, seraya berkata, 'Tahanlahwahai (Jmar.' Kemudian beliau

bersabda, 'Jauhilah oleh knlian teriakan histeris syetan.' Beliau juga

bersabda, 'sesungguhnya, selama itu dari mata dan hati, maks itu

dari Allah 'Azza wa Jalla dan dari rasa belas knsih. Adapun bila itu

dari tangan dan lisan, maka itu dari syetan."'(HR' Ahmad)

ffi jr' j;rielu,li 6)*;;r? i'rL 6tJ;;' 'iu .* i) r
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1937. Dori Abdullah bin Umar, ia menuturkan, "Ketika Sa'd bin

Ubadah merasakan sakitnya, Rasulullah SAW meniengulmya bersama

Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqash dan Abdullqh bin

Mas'ud. Ketika beliau masuk Sa'd sedang pingsan, mako beliau

bertanya, "Apakah ia telah meninggal?" Orang-orang menjawab,

"Belum wahai Rasululloh." Makn Rasulullah SAW menangis, ketika

orang-orang itu melihat tangisan beliau, mereka pun menangis, maka

beliau bersabda, 'Tidakkah kalian dengar bahwa sesungguhnya Allah
tidak menyil<sa kareno tetesan air mato don tidak pula karena

kesedihan hati, akon tetapi Ia menyil<sa kqrena ini -seraya beliau

menunjuk lisannya- atau mengasihi.'" (Muttafaq 'Alaih)

A-i6. 6t-Lt 41"1;'r1V "'dtbk:Js$;alLi'rL
/,

6..a*, * ,'-o'.1 tt o,1. ,r.: .,cf,i u,.c,1 oh:r l\ei |&:; i:nth:v :Jv

'A3, :y 'iu rar J';:, rj r.ri 6 :\L ;i ib ,it+'*ui
b-$ .i*)r :? C?'t vi Cl, 1:? q'lr C h' ,A;

(y
1938. Dari Usamah bin Zaid, ia menuturlran, "Ketika kami sedang
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bersama Nabi sAIl, saloh seorang putri beliau mengutus seseorang

kepadanya untuk memberitahunya bahwa analcnya (anak putri beliau,

yit ni cucu beliau) hampir meninggal, makn Rasulullah SAW berkata

(kepada utusan itu), 'Kembalilah kepadanya dan beritahulah bahwa

milik Allahlah apa yang diambil-Nyo dan milik-Nya pula apa yanS

diberikan-Nya. Segala sesuatu telah ditentukan aialnya di sisi-Nya'

Perintahkanlah agar bersabar dan mengharapkan pahalanya''

Kemudian utusan itu kembati lagi (menemui beliau) dan berkato, 'Ia

meminta agar engkau datang kepadanya'' Mako Nobi SAll berdiri'

dan ikut berdiri pula sa'd bin ubadah dan Mu'adz bin Jabal. Aku pun

ikut berangkat bersama merekn. (Sesampainya di tempot tuiuan)'

anak itu drpangkukan kepada beliau sementara nafasnya sudah

terputus-putus, seolah-olah ia sedang sekarat, maka kedua mata

beiiau pin bergelimang air mata, (melihat begitu) Sa'd berkata, 'Apa

ini wahsi Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Ini adalah kasih sayang

yang telah Allah jadikan di dalam hati para hamba-Nya.
'sesingguhnya 

Allah mengasihi para hamba-Nya yang pengasih'"'

(Muttafaq 'Alaih).

;J'i!t w it
*',Gqf 'oj

J';, i:p;'oG A 5v u.'t'oi L';iy f
;K'r,Llu',jt,:i:4 alt; :dv .'$-',

(i3i'rt'1r1 .'r;:s,-'e.11:L, ;e
lg3g. Dari Aisyah, "Bahwasanya ketika sa'd bin Mu'adz meninggal,

Nabi sAW menghadirinya, demikian juga Abu Bakar dan umor."

Aisyah mengataknn, "Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya' sungguh

aku bisa membedakan tangisan Abu Baknr dari tangisan umar,

padahol aht berada di lramarku." (HR' Ahmad)
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1940. Dari lbnu (Jmar, bah*a ketika Rasulullah s,Ew t r*toi aori
perong uhud, beliau mendengar para wanita dari Abdul Asyhal
menangisi orang-orang yang gugur, lalu beliau berkata, *Tapi

Hamzah tidak boleh ditangisi." Kemudian datangrah para wanita
Anshar, lalu mereka menangisi Hamzah, makn Rasuruilah sAW
bangun kemudian berkata, "Celaka kalian, siapa di antara kaliqn
yang menangis hingga sekorang? Suruhlah mereko agar pulang, dan
tidak lagi menangisi yang meninggal setelah hari ini." (HR. Ahmad
dan Ibnu Majah)

/.c r
lt
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. . o7.t- cdJ*le

J ) : rli aSG.'"#,:i r' ',* : 6$,',p; :,ffi ilr J;', j6
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1941. Dari Jabir bin 'Atik, bahwasanya Rasurullah sAW datang
menjenguk Abdullah bin Tsabit, beliau mendapatinya tengoh pingsan,
kemudian ia diteriaki topi tidak menjawob, maka beliau beristirja'
[mengucap innaa lillaahi wa innaa ilaihi raajo,uunJ, lalu berknta,
"Kami ketinggalan wahai Abu Ar-Rabi'.,' Maka para wanitq
berteriak don menangis, kemudian lbnu 'Atik berusaha mendiamknn
mereka, Rasulullah sAW berkata, "Biarknn mereka, jika itu yang
horus, maka janganlah mereka terus menangis." Mereka bertanya,
"Apa yqng harus itu wahai Rasulullah?', Beliau menjawab,
"Kematian " (HR.Abu Daud dan An-Nasa,i)
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan beliau

(Tapi Hamzah tidak boleh ditangisi), ini ucapan Nabi SAW, namun

saat itu beliau tidak mengingkari tangisan yang dilakukan oleh para

wanita Abdul Asyhal terhadap orang-orang yang gugur' Hal ini

menunjukkan bolehnya sekadar menangis. ucapan beliau (dan tidak

lagi mtenangisi yang meninggal setelah hari ini), konteksnya sebagai

tarangan mutlak, begitu juga ucapan beliau di dalam hadits Jabir bin

'Atik, (iika itu yang harus, maka ianganlah mereka terus

menangis). Ini seolah bertolak belakang dengan hadits-hadits

sebelumnya dan hadits-hadits lainnya yang menunjukkan bolehnya

menangis setelah ada kematian. Untuk menyatukan hadits-hadits

tersebut, maka larangan itu diartikan sebagai larangan yang mutlak

dan terikat dengan lamanya berlalu dari saat kematian, yaitu yang

mengarah kepada teriakan histeris dan semacamnya, sedangkan yang

diizinkan adalah sekadar menangis yang ditandai dengan menetesnya

air mata dan suara yang tidak mungkin dapat dicegah. Kesimpulan ini

ditunjukkan oleh sabda beliau, "Aknn tetapi aku melarang dua suara

orang-orang dungu dan lalim: Suara ketil{a terjadi musibah dari

meniakar wajah dan merobek pakaian, dan rauongan syetan." Al

hadits.

Bab: Larangan Meratapi Kematian, Merobek Pakaian, Mencakar

wajah, Mengacak-Acak Rambut dan Serupanya' serta Rukhshah

Tentang Sedikit Perkataan Mengenai Karakter si Mayat

|*3iii=jr ,"',* U 9 C i,Ss e}t'oi ;P' it ,f
d?i;b .*atu?iG;j q'eit

1942. Dari lbnu Mas'ud, bahwasanya Nabi sAW bersabda,
,,Bulanlah dari golongan lami orong yang menampar-nampar pipi,

merobek-robek palcaian dan menierit-jerit seperti orang iahiliyah."
(Muttafaq 'Alaih)
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1945. Dari (Jmar berkata, bahwasanya Nabi SASAW bersabda,uet ouuoau,'i:::":f:!::::?:: 

::! disitrsa karena tangisan orons yang masihhidup. " (Muttafaq .Alaih)

dLi"q **f:K,fr:qb€)
1946' Dalam riwayat lainl. "korero ,utor*n ,org*:n k"ruarganya.,,(Muttafaq 'Alaih)

. tt 1..
,! utt)
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1943. Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, ,Ketika ,lbu lrtusa sakitparah, ia pingsa4 

-sedang 
kepalanya berada di pangkuan sarahseorang isterinya, lalu sarah seorang istrinya menierit, ni*rn ia tidakbisa mencegah apa-ap1 dari (yois dilokukan) wonita itu, ketikasiuman ia berkata, "Aku terbebas-dari har yang Rasuruilah sAWbebas darinya. sesungguhnya Rasurulrah sAIIt terbebas dari wanitayong meratap (menangis keras), memotong rambut (karena meratapi)dan merobek paknian,, (Mufiafaq .Alaih)

Y A,v rt,i't;ffi 1' J;t + lt3 el,; a;pjlt ,,,
(!L".r,g) i"J;rL

1944. Dari Al Mughirah bin Syu,bah, ia berkata, ,,Ak; *rndrrf*Rasulullah SAW bersabda, ,sesungguhnya, 
orong yang diratapi(kematiannyo), marro ia akan aii*o sesuai dengon rqtupanterhadapnya.", (Muttafaq .Alaih)
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1947. Dari lbnu (Jmar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
,,sesungguhnya mayat itu disilcsa karena tangisan keluarganya."

(Muttafaq 'Alaih)

tui ltJ;lt'il bt'0t.ffi ),,l';:r iC At,Uu'":r.c f
t;t",fi.>.**f:q,

1948. Dari Aisyah M, ia berltata, "sesungguhnya Rasulullah SAW

telah bersabda, 'sesungguhnya Allah menambahlsn siksakan kepada

orang lrafir lrarena tangisan keluargarrya.'' (Muttafaq 'Alaih)

o1 . , o,,t t l.iitt' d *-- c-.ir

*G'd'
lg4g. Dalam riwayat Ahmad dan Muslim: Dari lbnu Umar, dari Nabi

SAltr, beliau bersabda, "Mayat rtu disilwa di dalam htburnya l<arena

diratapi."

o(c c al
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1950. Dari Abu Molik Al Asy'ari, bahwa Nabi sAlu bersabda,
,,Empat hal pada umatht yang termasuk kebiasaan iahiliyah yang

tidak dapat merekn tinggallran: Membanggakan garis keturunan,

menghinakan garis keturunan, meminta huian dengan bintang-
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bintang, dan meratopi kematian " Beliau juga bersabda, *Wqnita

yang meratap, jika ia tidak bertaubat sebelum meninggal, mqkn pada
hari kiamot nanti ia akan dibangkitkon dengan dikenakan pakaian
dari bahan biji panas don baju dari kudis. " (HR.Ahmad dan Muslim)

L*tr; $,1;4t:qrt-"i$r Li ;; e,i a
,it:-xLLrj |^u6t'- ii:d 
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1951. Dari Abu Musa, bahwasanya Nabi SAW bersabda,
"Sesungguhnya mayat itu disil<sa kareno tangisan orang yang masih
hidup. Bila wanita peratap mengatakan, 'wahai pelindungku, wahai
penolonght, walau pemberi naJkahku.' Mala mayat itu akon diseret
dan dilrntokon kcpadonya, 'Apa benar engknu memang pelindungnya?
Apa benar engkau penolongnya? Apa benar engkau pemberinya
naflrah? "' (HR. Ahmad)

,i ,;r:{-g ,z:t.-..t, jW 66 ?rri L;- A u t1 :JilJ.;-1

<i:;--jti\1 tC? t:ki ,:,,:rr; atEr, y*tri tt ,:rrit *
1952. Dalam lafazh lain: "Tidaklah seseorang meninggal kemudian
orang-orang menangisinya don berkata, 'wahai pelindungku, wahai
tuanku-' atau yong serupa itu, kecuali ia aknn diserahrran kepada dua
malaikat yang mendorong-dorongnya sambil bertanya, 'Apo benar
englrau begitu? "' (HR. At-Tirmidzi)
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1953. Dari An-Nu',man bin Basyir, ia menuturkan, "Ketika Abdullah

bin Ral,yahah pingsan, maka menangislah 'Amrah, saudarinya (sambil

mengataknn), 'Wahai pelindunght, wahai anu, wahai aku" l<arena ia

berdulra. Ketika siiman, Abdutlah berlata, 'Tidaklah engpau

mengatakan sesuatu kecuali ditanyakan kepadaku, 'Apalcah engkau

*riong begitu?' Maka t@til@ ia meninggal, saudarinya itu tidak

menangisinya." (HR. Al Bukhari)

'.)\b ,-,'jt i*S-'l; ffi *t J'", r'Ji t' ,'Jv "3 f
'0.',\1 tut .i;,'x. t'f a!) e'A iSw ),61 o'fti ,"9v

',ai r:- ,",tr;c ,-,,')'r'At L ; zk U .ie; ("'qci i'ai 6 t*e

,b frrx'Jf 'Pi ulbf ,1*v Uu 1\ r* ."r;y'*b iy
<ar$t i$11 .+tlr ffi ;ur {;t

1954. Dari Anas, ia menuturkan, "Krtiko Rasulullah SAW sakit klros,

beliau tampak menderita, maka Fathimah berkata, 'Betapa engkau

tampak menderita wahai ayah.' Beliau bersabda, 'Tidak ada lagi

peideritaan pada ayahmu setelah hari ini.' Ketika beliau wafat,

Fathimah berkata, 'Wahai ayah, telah memenuhi Rabb yqng

memanggilnya. Wahai ayah, surga Firdaus tempatnya' Wahoi ayah'

rupaaiJitril kami merotapinya.' Ketikn beliau dikuburlran, Fathimah

mengatakan, 'Dengan senang hati, hendaklah kalian menaburkan

tanah pada Rasulullah SAW."'(HR' Al Bukhari)

-# ;;.b y'y $b]'rX. W'/t &'['; f 6
'(Gi 

i\r1 .irii-et'1 cL))I*\ ,rVt, i|ru': +:t* &
1g55. Dari Anas, bahwasanya Abu Baknr masuk ke tempat Nabi sAIa

setelah beliau meninggal, lalu ia menempelkan mulutnya pada kedua
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mata beliau, sedailgkan kedua tangannya pada kedua bohu beliau,
seroya berakta, "ll'ahai Nabilat, wahai keknsihku, wahai
j unj unganlr2." (HR. Ahmad)

Pensy.arah Rahimahullah Ta'alo mengatakan: Sabda beliau
(Bukanlah"dari golongan kamO yakni dari para pelaksana sunnah
dan cara hidup kami. Bukan berarti keluar dari agama. ungkapan
tegas ini mengandung maksud peringatan agar tidak melakukan
perbuatan tersebut. Kedua hadits ini menunjukkan haramnya
perbuatan-perbuatan tersebut karena menunjukkan ketidakrelaan
terhadap ketetapan Allah.

Sabda beliau (orang yang diratapi (kematiannya), maka ia
akan disiksa sesuai dengan ratapan terhadapnya), konteksnya
menunjukkan bahwa mayat itu akan disiksa karena tangisan
keluarganya. Segolongan salaf menyatakan hal ini berdasarkan
konteks hadits-hadits ini, sementara Jumhur ulama menakwilkan
bahwa yang dimaksud adalah mayat yang semasa hidupnya
mewasiatkan agar ditangisi. Al Khithabi mengatakan, "Maksudnya
bahwa dimulainya penyiksaan mayat adalah ketika ditangisi oleh
keluarganya." sebagian lainnya mengatakan, "Id dikhususkan bagi
orang kafir, tidak pada orang beriman.,, yang lainnya lagi
mengatakan, "Ini berlaku pada orang yang tidak tegas melarang
keluarganya melakukan perbuatan itu.. yang lainnya lagi
mengatakan, "Makna adzab di sini adalah penghinaan malaikat
terhadapnya."

Disebutkan di dalam Al Fatfu: "penakwilan-penakwilan ini bisa
disatukan sehingga masing-masing orang berbeda kondisinya.
Misalnya, biasanya seseorang meratapi kematian, raru ketika ia
meninggal, keluarganya melakukan hal yang sama terhadapnya, atau
sebelumnya ia berpesan agar keluarganya melakukan itu, maka ia
disiksa karena perbuatannya. orang yang berbuat zhalim, lalu ia
diratapi karena disayangkan kezhalimannya, maka ia disiksa karena
ratapan itu. orang yang mengetahui kebiasaan meratap pada
keluarganya namun ia meremehkannya dan tidak tegas melarangnya,
jika sikap meremehkan dan tidak tegasnya itu karena ia rela dengan
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perbuatan keluarganya, maka ia disiksa, tapi jika tidak rela, maka ia

disiksa dengan penghinaan akibat sikap meremehkannya." Orang yang

terbebas dari itu semua dan melarang keluarga melakukan

kemaksiatan itu, tapi kemudian keluarganya menyelisihinya, yakni

mereka malah meratapi kematiannya, maka siksaan yang diterimanya

adalah berupa rasa duka karena melihat keluarganya menyelisihi

perintahnya dan keberanian mereka bermaksiat terhadap Allah Azza

wa Jalla.

Pensyarah mengatakan: Disimpulkan dari ucapan Fathimah,

bolehnya menyebutkan tentang mayat hal-hal yang ma'lum. Al

Karmani mengatakan, "Ini tidak termasuk ratapan jahiliyah yang

disisipi dengan kedustaan, teriakan histeri dan sebagainya, akan tetapi

yang seperti ini boleh.,'(yakni yang dilakukan oleh Fathimah)

Bab: Tidak Membicarakan Aib orangyang sudah Meninggal

f ,-$ii'#*'-G\i ti;'t,ffi irr J';:r'JttuG uG r
(Cd6',s;'Jrr\;i;rr1 .r]:i 6 Jr

1956. Dari Aisyah, ia berftata, Rasulullah sAW bersabda, "Janganlah

kolian mencela orang-orong yang sudah meninggal, karena

sesungguhnya mereka telah memasuki opo yong telah mereks

lakuknn." (HR. Ahmad, Al Bukhari dan An-Nasa'i)

igrl .J,t;i rri"$ 6Gi ri;'t :'Jv W'"olt ,:i fe It f
*fr13;i

rg57. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SA; bersabda,

"Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah mati di antara

kita, knrena hal itu akan menyakiti orang-orang yang masih hidup di

antora kita." (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: sabda beliau

(Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah mati),
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konteksnya sebagai larangan mencela orang-orang yang telah mati
secara umum, namun keumuman ini dikhususkan oleh hadits

terdahulu, yaitu hadits Anas dan lainnya, bahwasanya ketika orang-

orang menyebutkan kebaikan atau keburukan pada jenazah, Nabi
SAW mengatakan, "Itu pasti terjadi padanya. Kalianlah para saksi

Allah di bumi-Nya." dan saat itu beliau tidak mengingkari mereka.

Ibnu Rasyid mengatakan, "Celaan itu bisa pada orang kafir dan bisa
juga pada orang muslim. Dilarangnya celaan terhadap orang kafir bila
hal itu akan menyebabkan tersakitinya orang muslim yang hidup,
sedangkan pada orang muslim, karena hal itu akan menimbulkan
madharat baginya, sebab pemyataan atau celaan itu adalah sebagai

persaksian terhadapnya. Namun ada kalanya perlu dilakukan dalam

kondisi tertentu, dan kadang demi kemaslahatan si mayat itu sendiri."
Pensyarah mengatakan: Hadits ini tetap pada keumumannya, kecuali
yang dikhususkan oleh suatu dalil, seperti pernyataan tentang
keburukan pada mayat, atau pemyataan tentang cacat perawi hadits,
baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal berdasarkan

ijma' para ulama mengenai hal ini. Juga bolehnya menyebutkan
keburukan orang-orang kafir dan orang-orang fasik sebagai peringatan
agar waspada.

Bab: AnjuranZiarah Kubur Bagi Laki-Laki dan Larangan Bagi
Wanita, Serta Ucapan Ketika Ziara,h Kubur

,rr-$t i:t"i *'€4 * i:# iur J?ri$ ,JG 6:i";. ,r
i0:, .i-.ui ?'t 6y o'r)'r';,ii' i :rq:'e y. otl "ra

(1;3b3 tsu'-jt
1958. Dari Buraidah, ia berlata, Rosulullah SAW bersabda, 'irutu
aku melarang kalian menziarahi htburan, (tetapi selarang) ziarahilah
kuburan, lrarena sesungguhnya itu mengingatkan kepada (kehidupan)

akhirat." (HR. At-Tirmidzi dan ia menshatrihkannya)
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t ,tj :)si;:;"dj ,f
. o.o 1 o I o ), t cll.o
Ji;;L'l tfl .:i-l cj:E-,l

iJw,{'r i 6\,;t? yf ;WU
t^:; 'r\ji of 'q.,!,ibtt iQ.'ofi'* A

1bt;st itD .-rJt';i 6p ,'ia, frt\"; ;;,c:16

1959. Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Nabi SAIA menziarahi

kuburan ibunya, lalu beliau menangis sehingga orong-orang yang di

sekitar beliau pun menangis, lalu beliau berknta, "Aku meminta izin

kepada Robbku untuk memintakan ampunan baginya namun Ia

menolakku, lalu aku meminta izin-Nya untuk aku menziarahi

latburannya maka Ia mengizinkonku. Maka ziarahilah kuburan oleh

knlian karena hal itu dapat mengingatkan pada kematian."' (HR.

Jama'ah)

irt3'rsi la:r) .;j.nr c-,rrfrj'# W ;nt'J'-*rLi i;;'dj *
11,;3*i 

t6u')r, 
^*t;

1960. Dari Abu Hurairah, bohwasanya Rasulullah S,q'i *rtoknot
para wanita yang sering menziarahi kuburan. (HR. Ahmad, Ibnu

Maj ah dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

L U /;61 ,1 i;',>ti'd;i a#GLi'iE$ ;f ; *t y *
.,f;t *',ti i o1 |-svr*iGi q,4'/t?iU,t4
'J:,Uu tr#r at(-: *ffi;rr J';:, u+ tg n{t,AiII' - JJ,

<*'€i;\i 
"rtrl 

Q:n:rti ; ;#t;,'t, * u+ t's
1961. Dari Abdullah bin Abu Mulaiknh, bahwasanya suatu hari

Aisyah kembali dari pelatburon, lalu aku tanyakan kepadanya,

"Wahai (Jmmul Mulcminin, dari mana engkau?" Ia meniawob, "Dari

kuburan saudaraku, Abdurrahman." Alu l<atakan kepadanya,

"Bukankah Rasulullah SAW telah melarang ziarah kubur?" Aisyah
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menjawab, "Memong benor, dulu beliau melarang ziqrah kubur,

kemudian beliau memerintahksn supqya menziarohinya."
(Diriwayatkan oleh Al Atsram di dalam Sunarmya)

ir- ,r;"flz ir^li :J"";:iit 6 W nlrli r;:t'gi *
<lefrtr':*;r 

"Li 
t:r> .;r';*) E ii,r ,u, o\t1., ,?'i

1962. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW mendatangi
pekuburan, lalu beliau mengucapkan, "Assalaamu 'alaihum dara
qaumin mu'miniin, wa innaa insyaa ollahu bikum laafuiquun

fSemoga lresejahteraan dicurahlmn kepada kalian, wahai penghuni
kubur dari kaum Muloninin, dan Insya Allah kami akan menyusul

kalianl." (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

,i.i.,-a*A e-J,o,t

1963. Dalam riwayat Ahmad dari hadits Aisyatr seperti itu dengan

tambalran: "Allaahummo laa taf;rimnaa ojrahum wa laa taltinnaa
ba'dahum lYa Allah, janganlah Engau cegah kami (mendapat)

pahala mereka dan janganlah Engau beri kamifitnah sesudohnyaT."

'oi rrkit A,t;? riy 6k-# I' J;, csi :Jt3

't;;\t
a ,. c.

'er+
* r, i;f a;;,t'eatsi :;rjj

6, hr 'c

i, c, t c .
o4l. t-f

'ollb ,;*l3t, *'i.st n ,C;tlt'.pl'*v|fli "dG ,l'rr-

n3t "3i 
r:r> .*at €t ui hr i:u ,i';-\

@5UL
1964. Dari Buraidah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW me'ngaiarkan

kepada mereka, apabila mereka pergi ke pekuburan agar
mengucapkan, 'Assalaomu 'alaihum ahlad diyaar minal mu'miniin
wal muslimiin, wa inaa insyaa allaahu bikum laahiquun.
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Nas'alullaaha lanaa wa lakumul 'aaJiyoh fSemoga kesejahteraan

dicurahkan kepada kalian, wahai penghuni kubur dari kaum

Mulvninin dan Muslimin, dan Insya Allah komi akan menyusul kalian.

Kami mohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalianl."'
(HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan, "Hadits-hadits
ini menunjukkan disyariatkannya dan penghapusan larangan ziarah

kubur." An-Nawawi mengemukakan bahwa para ahli ilmu telah

sepakat bahwa ziarah kubur dibolehkan bagi kaum laki-laki.
Pensyarah pengatakan, "segolongan atrli ilmu berpendapat makruhnya

kaum wanita berziarah kubur, n,Imun mereka berbeda pendapat,

apakah makruhnya ini mendekati haram atau tidak. Mayoritas

berpendapat, bahwa wanita boleh berziarah kubur bila terjaga dari

terjadinya fitnah, mereka berdalih dengan sejumlah dalil, di antaranya:

Bahwa wanita juga termasuk dalam izin umum untuk berziarah,

namun alasan ini dibantah, bahwa keumuman izin tersebut

dikhususkan oleh larangan ini yang menyatakan terlaknat." Al
Qurthubi mengatakan, "Laknat yang disebutkan di dalam hadits itu
adalatr untuk para wanita yang sering berziarah, hal ini tampak dari

redaksinya yang menggunakan shighah mubalaghah (kata yang

mengandung arti sering). Mungkin hal ini karena bisa
menyebabkannya mengurangi hak suami, bersolek (berdandan),

berteriak histeris dan sebagainya. Ada yang mengatakan, bahwa bila
hal-hal yang dikhawatirkan itu tidak ada, maka tidak ada alasan untuk
tidak mengizinkan wanita berziaratr kubur, karena ziarah kubur itu
bisa mengingatkan kepada kematian, dan hal ini dibutuhkan oleh

semua (pria dan wanita).

Bab: Menggali Kuburan dan Memindahkan Mayat

.# a?G ,:c;6:fr.A./. ir l+ W'at ;i :)v 1G ;,o
" 

<L-'raL,',rj11 .a.a,s il?, yrU *
t965. Dari Jabir, ia berkata, "Nabi SAW mendatangi Abdullah bin
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Ubay setelah dikuburkan, lolu beliau mengeluarlmnnya, lalu beliau
menyemburinya dan memakaikannya pakaian " (HR. Al Bukhari)

'e/!t irlT ,:i:b t* 6'rx. ,!r;.1' + ffi 1' J';1 ;i
'-JLl}li '^2U "-lit pt ,t +' *t $', ,;''{*3t

*t *';iffi 4t",:i o'1j',ii:,'i, qL$rK t:ttj

<U r$t ;t :r> .* a,;:tit(J 4
1966. Dalam riwayat lain: Rasulullah SAW mendatangi Abdultah bin
Ubay setelah dimasukkan l@ dalam kuburannya, lalu beliau
memerintahksn untuk dikeluarkan, lalu beliau meletakkannya di atas
lreduo lututnya, kemudian merryemburinya dan memakaikan
pakaiannya. Wallahu a'lam. Beliau juga pernah memakaian pakaian
pada Abbas. Sufyan mengatakon, "Merelca menganggop Nabi SAW
memalraian palcaian pada Abdullah adalah sebagai upah atas apa
yang telah dilakukannya." (HR.Al Bukhari)

,ff)G J\fr:,;of Li pw n' i-, ji:Jv tc?
<fsu -3t'^rlb:, al-lxst',tj:) .?yt ;1,,ro,";gj

1967. Dan Jabir, ia mengatakan, "Rasulullah SAW memerintahkan
orang-orang yang gugur di medan Uhud dibawa kembali ke tempat
merelra gugur, itu karens merelrs telah membowa mayat-mayot itu ke

Madinoh." (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)
Dari Jabir, ia mengatakan, "Ada seorang laki-laki yang

dikuburkan bersama ayatrku (dalam satu kuburan), tapi aku merasa

tidak tentram, akhirnya aku aku keluarkan dan aku pindahkan di
sampingnya." (HR. Al Bukhari dan An-Nasa'i)

Malik mengemukakan di dalam Al Mtrwaththa': Baltwasanyo

ia mendengar lebih dari satu orang mengatakan, bahwo Sa'ad bin Abi
Waqas dan Ss'id bin Zaid meninggal di Aqiq lalu keduanya di dibowa
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dari ke Madinah lalu dikuburkan di sqna.

Riwayat Sa'id di dalam Sunannya: Dari Syuraih bin Ubaid Al
Hadhrami, bahwq beberapa orang menguburkan teman mereka (yang

meninggal), nomun mereka tidak memandikannya, dan mereka pun

tidak menemukan kain kafan untulcnya. Kemudian mereka berjumpa

dengan Mu'odz, lalu memberitahunya, mako Mu'adz menyuruh

mereka untuk mengeluarknnnya, lalu mereka pun mengeluarkannya,

kemudian dimandikan, dikafani, diberi wewangian lalu dishalatknn.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

(setelah dikuburkan) menunjukkan bolehnya mengeluarkan mayat

dari kuburannya jika ada kemaslahatan padanya, yaitu berupa

bertambahnya keberkahan atau lainnya.

Ucapan perawi (itu karena mereka telah membawa mayat-
mayat itu ke Madinah) menunjukkan bolehnya mengembalikan
jenazah orang yang mati syahid ke tempat terbunuhnya setelah ia
dipindahkan. Dan ini bukan berarti bahwa mereka telah dikuburkan di
Madinah kemudian dikeluarkan dari kuburan lalu dibawa kembali ke

tempat gugurnya.

Ucapan perawi (tapi aku merasa tidak tentram) menunjukkan

bolehnya mengeluarkan mayat dari kuburannya karena faktor yang

berhubungan dengan orang yang masih hidup, karena sebenarnya

dalam hal itu tidak ada madharat bagi si mayat bila dikuburkan
bersama mayat lain dalam satu kuburan.

Ucapan perawi (lalu keduanya di dibawa dari ke Madinah)
menunjukkan bolehnya memindahkan mayat dari tempat

meninggalnya ke tempat lain untuk dikuburkan di sana. Hukum

asalnya boleh, maka tidak terlarang kecuali berdasarkan dalil.

Ucapan perawi (maka Mu'adz menyuruh mereka untuk
mengeluarkannya) menunjukkan bolehnya mengeluarkan mayat dari

kuburannya untuk dimandikan, dikafani dan dishalatkan, kemudian

dikebumikan lagi. l{allahu a'lam.
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KITAB ZAKAT

Bab: Perintah Pelaksanaan Zakat dan Ancaman Bagi yang
Menolak Men geluarkan Zakat

'€.:c d\,i* ,fr Sli;t, d;. W *t J'y-,Lf ,ur+. it *
,lnt 1"-r";rj ,?nt \\ d;t 'oi ;;t*z'Jt, r<.i; ,).q 'if i';
,1.1fk',-F'#,.?Ft 3r Lf '&];LL,Uy:.'t';vi p tp
'# &;;1llr Lf '&aLft ,u.^s.'t;vi p tp ,y,9;,f
;aiit,a";ui p tp ,e.,i e?j'e,Vl q oi ,i:"b

yt'j;:, L41 ; fV ,.'jtbit a7; $t, |C);i V.tyra.it;

1a-..r7At I:r> .it
1968. Dari lbnu Abbas, bahwa ketika Rasulullah SAW mengutus
Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau bersabda, "sesungguhnya

englrnu aknn mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitob, serulah mereka
kepada kesalaian bohwa tidak ada tuhan yang haq diibadahi kecuali
Allah dan bahwa aku sdalah utusan Allah. Jika mereka menaatimu
dalam hal tersebut, mako sampaiknnlah kepada mereka bahwa Allah
telah mewajibkan atas merekn shalat lima waktu dalam sehari
semalam. Jika mereks menaatimu dalam perlmra tersebut, maka
sampaikan pula kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas
mereko zakat yang diambil dari orang-orang koya di antara mereks
dan kemudian dibagikan kepada orong-orang miskin di antara
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mereka. Jika mereka pun menaatimu dalam perkara ini, maka

hendaklah engkau berhqti-hati terhadap harta kekayaon mereka yang

berharga, dan takutlah pada doa orang-orang yang teraniaya,

sesungguhnya antara doa mereka dan Allah tidak oda penghalang. "
(HR. Jama'ah).

q":ilt ;s +-bic 'm 
ir J";:r'J$:Jtti;) ,sj *

it-:; er"& ,d,vifi ,:;Q, )6'ey*1"'ty;:k;
. c,/ . c . / !).,o . / c. \, ,2, . c. tr z z'J)\';#;:tty,stS 7'r-'€.::? ;.iut'5'-'J- e ,:+'t
o *)+-Q q c') .)61 4t1;:-^!ir 44U "; ; ,?
d? ,^b'i; us G ;'rk i'; for(i *.'tt ,wc: €\i
i; e:V;; ir f; ;$,s't.f ^11 
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i q:,iteit )', )Lry ,Z hT: ,?i ,h).e ,W'J?it

A'.rb: q *'*ii r" .{ ;,U, :t,b'e u:4,Y:}u,?i
s'o\:s q,*i 6 g', q.6G:r'-), a?i.i ir ur rt
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",;i 
itjrl .1i i t'; :3t iY|p ui i;, )o :3i

1969. Dori Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

"Tidaklah seorang pemilik simpanan harta yang tidak mengeluarkan

zalratnya, kecuali kelak akan dipanaskan di Neraka Jahonnam lalu

dij adilran lempenganJempengan kemudian distriknlcan pada lambung

dan dahinya sampai Allah menetapkan hulatm di antara para hamba-

Nya pada suatu hari yang lamanya lima puluh ribu tahun. Kemudian

setelah itu ia akon melihat jalannya, apakah ke surga atauknh ke

neralrn. Dan tidaklah seorang pemilik unta yang tidak membayar

zakatnya kecuali akan dicampakkon di dataran luas lalu diinjak oleh

sebanyak yang pernah dimilikinya, setiap kali selesai yang terakhir

alran kembali yang awalnya, sampai Allah menetapkan hulatm di

antara para hamba-Nya pada suatu hari yang lamonya lima puluh

ri)u tahun. Kemudian setelah itu ia aknn meliltat jalannya, apakah ke

sat 1!a ataukah ke neraka. Dan tidaklah seorang pemilik domba yang

-;;,tak menunaiksn zakatnya, kecuali akan dicampakkan di dataran

luas, lalu diinjak dan ditanduki oleh sebanyak yang pernah

dimilikinya, ia ditanduki dengan tandulotya dan diinjak dengan

trakinya. Tidak ada yang tandulvtya ke belakang atau tidak bertanduk

atau pecah tandulmya. Setiap kali selesai yang terakhir alan kembali

yang awalnya, sampai Allah menetapftan hulatm di antara para
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hamba-Nya pada suatu hari yang lamanya lima puluh ribu tahun

berdasarlran perhitungan kolian. Kemudion setelah itu ia akan

melihat jalannya, apakah ke surga ataukah ke neraka." Mereka (para

sahabat) bertanya, "Bagaimana dengan kuda wahai Rasulullah?"

Beliau menjawab, "Kuda itu pada ubun-ubunnya" atau beliau

mengataknn, "Kttda itu terikat pada ubun-ubunnya- kebaikan hingga

hari kiamat. Ada tiga macam htda: Kuda yang menjodi pahala bagi

seseorang, kuda yang menjadi penutup kebutuhan bagi seseorang,

dan kuda yang menjadi dosa bagi seseorang. Kuda yang menjadi

pahala bagi seseorang, yaitu dimana ia meniadikan budanya untuk

kepentingan di jalan Attah dan dipersiapkan untuk itu, sehingga tidak

ada sesuatu pun yang tertelan fte dalam perutnya kecuali Allah

menuliskan pahala dengan itu. Bila digembalakon di padang rumput,

maka tidaktah ia memalran sesuatu pun kecuali Allah menuliskan

pahala dengan itu. Bila diberi minum dari air sungai, maka setiap

tetesan yang tertelan ke dalam perutnya ada pahala -bahl<an beliau

menyebutlran pahala pada setiap lrencing dan tahinya-. Dan bila ia

berlari ke satu atau dua tempat yang tinggi, maka akon dituliskan

pahala untuk setiap tangkah yang dipiiakkannya. Adapun lada yang

menjadi penutup kebutuhan bagi seseorang, yaitu dimana ia

memelihara ladanya untuk kemuliaan dan tunggangan, tidak

melupalran hok pada punggung dan perutnya, baik dalam kondisi sulit

maupun mudah. sedangkan kuda yang meniadi dosa bagi seseorang,

ialah dimana ia memelihara htdanya dengan kasar, sombong, angkuh

dan riya agar dilihat orang lain. Itulah fuda yong menyebabkan

dosa." Mereka bertanya lagi, "Bagoimana dengan keledai wahai

Rasulullah? " Belai meniawab, "Tidak diturunkan kepadaku mengenai

hal ini kecuali ayat iniyangmencahtp semuanyo, "Barangsiapayang

mengerjakan kebailean seberat atom pun, niscaya dia aknn melihat

ftalasan)nya. Dan barangsiapa yang mengeriakan kejahotan seberat

atom pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula." [Qs. Az-

Zalzalah (99): 7-81." (HR.Ahmad dan Muslim)

gi ,-F'-fi u6'r ffi I' J';:-, e'; $ ils 'i;)
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*i Jrril F ,ti ::r;hrt? ulf vf ';6
(f,;r' Yl wt^at

1970. Dari Abu Hurairah: "Setelah Rasulullah SAWwafat, dan Umar
menjabat sebagai khalifah, ada orang-orang Arab yang lrafi,
(murtad), maka Umar berkata, "Bagaimana engknu akan memerangi

orang-orang itu, sementara Rasulullah SAW telah bersabda, 'Aku

diperintahknn untuk memerangi manusia sampai merelm bersal<si

bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Barangsiapa yang
mengucaplrannya, maka ia akan mendapatkan perlindungan darilat
darah dan hartanya, kecuali dengan halotya, dan perhitungannya

kelak merupaknn perl<ara Allah."' Abu Bakar menjawab, "Demi

Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang membedakan antara
shalat dengan zakot. Karena zakat adalah halotya harta. Demi AUah,

seandainya mereka enggan (menyerahkan zakat) kepadofu tali
lrelrang (unta), padahal dulu mereka menunaikowrya kepada

Rasulullah SAW, pasti alcu akan memerangi mereka ksrena enggan

menunaikannyo." Umar berknta, "Demi Allah. Ini tidak lain knrena

Allah telah melapangkan dada Abu Bakor untuk memerangi. Dan aku

pun tahu bohwa itu adalah l<ebenaran. " (HR. Jama'ah kecuali Ibnu

Majah)

.ilr!'ifrik lu'"G'.;:,'j :'rj(r',1{: ay|iL # ?'q.'4
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lgTl.Namun dalam lafzahMuslim, At-Tirmi&i dan ;fl:;
dikemukakan: "seandainya merefta enggan (menyerahftan zal<at)

kepadalcu tali kekang (unta), yong mana dulu merekn menunaikannya

..." (Menggunakan kata 'iqaal sebagai pengganti kata 'inaaq)

# i' J';r'** .JG,,.1L'*,+j *,;aU i; *'* 
"f;'o?'! 

,/i alt ,*!:l ,F',g.*.L ,y,Y'eri'i
cl'h-;j u-,Li t:V Gi n ,6?i i foft) tlu;( ,r ,,*r;
{o. ..c o. , 

' a 2 ---
.cus r(',- Ja>.,, Jn 

'}-! 
| .JYoj'j r$ t-., o6i UL'i ,+t,

.,
L, a... s. c 4 t..,
(4t'-tt, J^>l ol;;)

1972. Dari Bazh bin Hakim, dari ayahnya, dari kakelmya, ia berkata,

"Alan mendengar Rasulullah SAW bersobda, 'Pada setiap unta yang

digembalakan (yang mencari makan sendiri) dalam jumlah 40 ekor

(zatratnya) seekor bintu labun (unta betinta berumur 2 tahun), dan

tidak boleh dipisahkan dari perhitungannya. Siapa yang

menyerahlrannya untuk disewakan, maka baginya bayarannya, dan

siapa yang menahannya maka kami aknn mengambilnya dan separuh

untanya. Ini sebagai pelaksanaan suatu keinginan dari keingan-

keinginan Rabb kami Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Tidak halal

sedikit pun dari itu ftarta zakat) bagi keluarga Muhommad' "' (HR.

Ahmad dan An-Nasa'i)

lY Ft lsj;)t;'r{j
1973. Dalam riwayat Abu Daud dengan redaksi: "dan separuh

hartanya."
Ini adalah alasan untuk mengambil harta zakat dari orang yang

enggan menyerahkannya.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Abu Bakar bin
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Al 'Arabi mengatakan,"Zakat diartikan juga shadaqah yang wajib dan
yang sunnah serta nafkah, pemaafan dan hak. Pengertiannya menurut
terminilogi syariat: Menyerahkan bagian dari harta yang telah
mencapai nishab kepada orang miskin atau lainnya yang tidak
terhalang oleh larangan syar'i dalam menyalurkan kepadanya."

Sabda beliau (yang diambil dari orang-orang kaya di antara
mereka) ini dalil yang menunjukkan bahwa pemimpinlah yang

menangani pengumpulan dan pendistribusian zakat, baik ia menangani

langsung ataupun mewakilkan. Orang yang menolak menyerahkan
zakat, maka diambil secara paksa.

Sabda beliau (dan kemudian dibagikan kepada orang-orong
miskin di antara mereka) Malik dan yang lainnya berdalih dengan

ini, bahwa zakat bisa disalurkan kepada satu golongan. Sementara Al
I(hithabi mengatakan, "Berdasarkan ini ada orang yang berpandangan

bahwa orang yang berhutang tidak wajib zakat jika tidak mempunyai
kelebihan dari nilai hutangnya yang mencapai nishab, karena dengan

demikian ia tidak termasuk orang yang cukup (kaya)."
Sabda beliau (hendaklah kamu berhati-hati terhadap harta

kekayaan mereka yang berharga) ini menunjukkan, bahwa petugas

pengumpul zakat tidak boleh mengambil harta berharga, karena zakat

itu untuk disalurkan kepada orang-orang miskin sehingga hal itu tidak
sesuai, lagi pula harus dengan kerelaan si pemiliknya.

Sabda beliau (dan takutlah pada doa orang-orang yilng
teraniaya), ini merupakan peringatan agar menghindari semua

perbuatan aniaya. Penyebutan hal ini setelah menyebutkan larangan

mengambil harta berharga mengisyaratkan bahwa pengambilan

dengan cara itu adalah suatu tindak aniaya.

Sabda beliau (sesungguhnya antara doa mereka dan Allah
tidak ada penghalang), yakni tidak ada sesuatu pun yang dapat

mencegah dan mengalihkannya. Maksudnya di sini bahwa, doanya itu
dikabulkan walaupun orang tersebut telah bermaksiat, sebagaimana

disebutkan di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam
Ahmad secara marfu', "Doanya orang yang teraniaya itu mustojab
(dilcabullran), walaupun ia durhaka, kareka kedurhakaannya itu akan
lrembali kepada dirinya sendiri."
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Pensyaratr mengatakan: Hadits ini juga sebagai dalil bahwa

zakat wajib disalurkan di negeri tempat pengumpulannya, dan

disyaratkan islamnya si penerima. Juga bahwa zakat diwajibkan atas

anak kecil yang memiliki harta karena keumuman perintah ini. Hadits

ini juga menunjukkan agar mengupayakan kesejahteraan, dan imam

harus membekali pekerjanya (bawahannya) dengan hukum-hukum

yang dibutuhkannya. Zakatjuga wajib dikeluarkan dari harta orang

gila. Jika harta sudah rusak sebelum dipenuhinya zakat, maka

kewajiban zakat menjadi gugur.

Sabda beliau (Tidaklah seorang pemilih simpanan harta),
lmam Abu Ja'far Ath-Thabari mengatakan, "Simpanan adalah setiap

kumpulan yang terdiri dari sejumlatr komponen yang saling bersatu,

baik itu di dalam tanah atau di luamya." Al Qadhi Iyadh mengatakan,

"Para salaf berbeda pendapat mengenai maksud harta simpanan yang

tersebut di dalam Al Qur'an dan Al Hadits, mayoritas mereka

mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah harta yang wajib
dikeluarkan zakatnya namun tidak ditunaikan. Adapun harta yang

dikeluarkan zakatnyamaka tidak termasuk harta simpanan." Hadits ini
menunjukkan wajibnya mengerluarkan zakat emas, perak, unta dan

domba. Muslim telah menambahkan dalam meriwayatkan hadits ini:
"dan tidak juga pemilik sapi ..." Hadits ini juga menunjukkan, batrwa

orzmg yang tidak menunaikan zakat, tidak boleh dihukum dengan api

(dibakar). Bagian akhir dari hadits ini menunjukkan keumumannya.

Ucapan perawi (ada orang-orang Arab yang kaJir), Al
Khithabi mengatakan, "Orang-orang murtad itu ada dua golongan:

Satu golongan yang keluar dari agama lalu kembali kepada kekufuran,

mereka itulah yang dimaksud oleh Abu Hurairah. Dan golongan

lainnya adalah mereka yang membedakan antara shalat dengan zakat,

mereka mengingkari kewajiban penyerahannya kepada imam

(pemimpin). Di antara mereka yang tidak mengeluarkan zakat itu
adalah orang-orang yang telah mendengar kewajiban zakat, namun

para pemuka mereka menghalangi mereka menunaikannya. Mengenai

status mereka, ada perbedaan pendapat. Umar bin Khaththab sempat

ragu, lalu ia berdiskusi dengan Abu Bakar dan berdalih dengan sabda

Nabi SAW, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia ... dst." al
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hadits. Umar sendiri memandang konteksnya sabda beliau ini sebelum
memperhatikan bagian akhirnya dan memperhatikan syarat-syaratnya.

Lalu Abu Bakar mengatakan, "Sesungguhnya zakat itu adalatr haknya
harta." Maksudnya, bahwa terpeliharanya darah dan harta itu
tergantung dengan terpenuhinya syarat-syaratny4 sedangkan hukum
ini tidak hanya berlaku pada salah satunya saja dengan

mengesampingkan yang lainnya. Maka meninggalkan penunaian zakat
dikiaskan pada meinggalkan penunaian shalat, karena memerangi
orang yang tidak shalat sudah merupakan kesepakatan para sahabat.

Sabda beliau (sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada
Tuhan selain Allah dst) maksudnya adalah para penyembah

berhala, bukan ahli kitab, karena ahli kitab itu mengucapkan laa
ilaaha illallah, rulmun mereka diperangi dan tidak berhenti
memerangi mereka.

Ucapan Abu Bakar (sungguh aku akan mcmerangi orang
yang mebedakan antara shalat dengan zakat), An-Nawawi
mengatakan, "Pengertiannya, orang yang mematuhi perintah shalat
namtrn menentang zakat, yakni menolak menunaikan zakat."

Ucapan Abu Bakar (urr) (Tali *ehang (unta)), artinya adalah

anak kambing betina. Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi
()t--&). Mengenai ini ada perbedaan pendapat dalam menafsirkannya.

Segolongan ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan a/
'iqaal adalah adalah zakat umum. An-Nawawi mengatakan, "Yang
dikenal dalam istilah bahasa adalah seperti itu, dan ini merupakan
pendapat segolongan ahli fikih. Namun mayoritas ulama peneliti
berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan al 'iqaal adalah tali untuk
mengikat unta. Pendapat ini diungkapkan oleh Malik,Ibnu Abdi Dzi'b
dan yang lainnya." Penulis At-Tahrir mengatakan, "Orang yang

berpendapat bahwa maksudnya adalah shadaqah yang umum,
berpatokan pada kebiasaan bangsa Arab, karena ungkapan ini
diiontarkan dengan bentuk redaksi penegasan, sehingga berkonotasi

terbatasnya pengertian a/ 'iqaal. Jika dimaknai dengan shadaqah

lunurn, maka yang lainnya tidak termasuk. Saya juga mengatakan:

Ketahuilah bahwa ada hadits-hadits shahih lainnya yang memastikan
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bahwa orang yang menolak menunaikan zakat diperangi sampai mau

menunaikannya. Di antararlya adalah yang dikeluarkan oleh Al
Bukhari dan Muslim:'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia

sampai merekn bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak

disembah selain Allah dan bahwa Muhamamad adalah utusan Allah,

mendirikon shalat dan menunaikan zakot- Jila mereka melala*an itu

semua, mokt dmah mereka terpelihara dari pemeranganku kecuali

dengan hak Islam, dan perhitungan mereka lcelak terserah kepada

Allah.'"
SaMa beliau (Pada setiap unta yang digembalakan)

mennnjukkan bahwa tidak ada zakat pada hewan yang tidak

digembalakan.

SaMa beliau (dan tidah boleh dipisahkan dari
perhitungannya), maksudnya adalah tidak memisahkan

penggabungan yang telah disatukan pengurusannya dengan

menghitung jumlah yang dimiliki oleh masing-masing pemilik.

SaMa beliau (maha kami akan mengambilnya) ini sebagai

dalil bolehnya imam memungut z:rkat secara paksa bila pemiliknya

tidak menyeralrkan dengan suka relq dan ini juga cukup dengan

niatnya imam.

SaMa beliau (dan separuh hartanya), maksudnya adalah

sebagiannya Ini sebagai dalil bolehnya imam menghukum dengan

mengambil harta orang yang enggan menunaikan zakat. Demikian
juga pendapat lama Asy-Syaf i, tapi kemudian ia menarik pendapat

ini dan menyatakan pendapatnya dihapus.

Bab: Zakat Hewan Temak

e; 
"#) 
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f ry'#:;?:rgir' ;f d,rnt$r J,Wit J'y,
o\:, t:* :obf-vo Us G:rt ,F' ;i ,L1!'tei ;'',-,*.*J;t

26o_ - futhtasher tdlulAutlur



'.-{ titp .iu it ,r# ,F',1/tr,"},)i 4;-*, -b
, , /c -t z'et.,F. il,P ';\* Jlfunt.W;-Pjt*
1 o'A bt.q'r;ry, L'.i);. tit; .fi # ;e,r>u

7, ,. ..i, li. ti !'_ .,o.i . c a(. L,.fi. tip .r;rf, ;,jJl J-."J\ u)-P 4a> te^^r ;*lSl)

ti? .;L3,f itb* W,ry t uL\'ir 6y,+
';r;r;t-rt *r.6$ .:b:* A;t; E W'p) L'*;,r.

' 'o : .: .' 
/ 

"

,;4t S' -;t1 6$.zsuij.r4 iy,Pts'tP l9 W
Lf;f Gq 6y y'# F'€, ,y'i ar,'n;ri y',* :\,
?4) ,ftAt i* ;,*'e ;,^' ,ov:.fr), t:j'e b>i
,... ca , c., c1t/. ,.., tr,o .. tc ',)-2 ,.1,1 !". t.-o . :.'.. t,.
V ,.,-;-'l O! drjlj k-" ,j,*,-, car:"' )rt Wli ii- oJ,:e1 i-e,s-> ol;.c

\ry-"&, ai-Jlt i* tt'A n'b)i ;*'i,'i
c ,. c/.. o1.t.c .. c ,-96 l? ,.t2 to l,,o.t 'z { z

;) .;iv "si lf.j.r' i_;* U1-t21tr ,+L;r ,b ,F tip bo
,+,P 6y il'ar.ryt t*'*t ^U;'i* r+ *
t,o c .7. o.. -a.. . c . oi t7 t 

';:rb'4JJ. h .U,'rt i-b')i 'd G'&t oy ,;t:, W ,W-:
b!,*ir {-:'r,F 6y: ttl,+"*t y} f,:i*
i:rb 4i : A lt'i* ;,:'e u,i . ;ita rl bt ;*
o o.. .r. l, .c .2 to l,)cl --3' .- . l^ ,.o . o l1 l^.

dl .*il ,'' l---{-., JrH-J a-,, ).i; WV -rW full oJ:-pr d, 4{l

'*;r, ;ri -a: itb i:rb'jr);. ur .6), G.;.*'r( 'i t'&t
,.t z to.. r... ol. to'r)-tt.t.1 t'-1 rito,'.,,t.ni,+',fr t ;i .,:A u At i M'iY Tt lt at rtit"n

Uuthtsshas llailul Autter - 2,61



,r-it i*Ai 6"ix|of \\i"A te.'* #i ,1 €'i o\

o'>rj 'tt- .iu', ;-;* Jtitz W',Fri Urs nyta*L';
.,

. t . - .,
,.>'1,; Ji:?tU V r:ri"c,'>t; t'V .yFY )l or3u ri+;

i', ,'-;i :rAt q.'},'i v; .is :y',Y 
'ny ,oit; tty :y

.t, ,o'-ii';'.,*,-t:, .3:rLltit^t-tf lr ;'.t't ,1r3o Lti

)Gt;r;#,i ,tr ,Z os ,li .:,'Ut aft *'; it?-

i'-5iu 3;ri i y6 ,h'St ^:.;; 
uk ,i;t .i?u r:i$.

ot,*ttp .,A,&n:St €.') d:ia|of llo.l U'*
'rsi it4 .t-i)it,- oi\\i'A d.'--1" ,f')nyt',*.
ir:r: .:*U i#; ^;A, ,!q'rdt, i'r,;'itr'g;tt:t

<u's'$;t:ut
1974. Dari Anas, bahwasanya Abu Bakar Ash-shiddiq mengirim surat

lrepada mereka (ketika Anas ditugaskan lre Bahrain yang di antara

isinya): "Ini adalah kewajiban shadaqah yang telah diwaiibkon

Rasulullah SAW atas kaum muslimin dan telah diperintahkan Allah

lcepada Rasul-Nya. Barangsiapa di antara kaum muslimin yang

dimintai zakatnya berdasarl<an kctentuonnya maka hendaklah ia

memberilrannya, dan barangsiapa yang diminta lebih dari itu maka

hendaklah tidak memberiknnnya: Kurang dari dua puluh empot ekor

unta (zakatnya) adalah satu elcar domba untuk setiap lima ekor unta.

Jilra mencapai dua puluh lima sampai tiga puluh lima, maka zakntnya

adalah seekor bintu makhadht, iika tidak ada bintu makhadh, boleh

dengan ibnu labun (anak unta jantan yang berumur dua tahun dan

memasuki tahun ketiga). Jika mencapai tiga puluh enam hingga empat

t Yakni unta betina yang usianya telah mencapai setahun dan memasuki usia tahun

kedua. Disebut bintu mafirqdh, karena induk unta tersebut sedang bunting lagi.
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puluh lima maka zakatnya adalah seekor bintu labun2. Jika merrcapoi
empat puluh enam hingga enam puluh makn zakamya adalah seel<or

hiqqah3 thuruqatul jamal. Jika mencapai enam puluh satu hingga
tujuh puluh lima, mako zakatnya seekor jadza'aha- Jika mencapai
tujuh puluh enam hingga sembilan puluh mqla zaknnrya dua elor
bintu labun. Jikn mencapai sembilan puluh satu hingga seratus dua
puluh moka zakatnya dua haqqoh thuruqatul jamal. Jilca lebih dari
seratus dua puluh ekor, maka untuk setiap empat puluh ekor zalwtnya
seekor bintu labun, dan setiap lima puluh elar zakatrrya seekor

hiqqah. Setelah jelas usia unta-unta yang diwajibkan dalam zqknt ini,
lalu orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat berupa jaza'ah
nomun tidak memilikinya, sementara io memiliki hiqqah, moka boleh
diterima disertai dengan dua elcor lambing bila ia mudah

mendapatknnnya atau dua puluh dirham (sebagai tambahan
kelarangan). Dan orang yang berkewajiban mengeluorknn zakat
berupa hiqqah namun ia harrya memiliki jadza'ah, maka boleh
diterimo dengan diberikan dua puluh dirham atau dua
elar kambing (sebagai pengganti kclebihan). Orang yang
berkewajiban mengeluarkan zakat berupa hiqqah nomun tidak
memilikinya kecuali bintu labun, moka boleh diterima dengan disertai
dua elror lrambing bila ia mudah mendopatkannya atau dua puluh
dirham. Orang yang berkewajiban mengeluarlmn zakat berupa bintu
labun namun tidak memiliki kecuali hiqqah, maka diterima dengan
diberilmn lrepadanya dua puluh dirham atou dua ekar kambing.

Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat berupa bintu lobun
namun tidak memilikinyo, sementara ia memiliki bintu maWtadh,

malrs diterima dengan disertai duo ekor kambing bila io mudah

mendapatknnnya atau dua puluh dirham. Orang yang berkewajiban
mengeluarkon zakat berupa bintu mokhadh namun tidak memilikinya
kecuali ibnu labun, mslu boleh diterima dan tidak ada tambahan atau

Yakni unta betina yang usianya memasuki tahun ketiga, disebut binta labun,
karena induknya bersusu dengan melahirkan analarya
Yakni unta betina yang telah berusia tiga tallm dan memasuki tahun keempat
yang layak dikawinkan.
Yakni unta betina yang telah berusia empat tahun dan memasuki tahun ke lima.

2

3

4

ffirAhtasher llatlulAuthar - 2ffi



l<onpensasi apa-apo. Don orang yang hanya memiliki empat ekar

unta, maka tidak ada kewaiiban zakat padcnya kecuali bila
pemililmya menghendaki. Tentang shadoqah (zokat) domba yang

digembalakan, jika mencapai empat puluh ekor hingga seratus dua

puluh, malra zakatnya seekar domba. Jika lebih dari seratus dua puluh

el<or hingga dua ratus ekor maks zalratnya &to ekor. Jika lebih dari
dua ratus elar hingga tiga ratus elmr maka zakatnya tiga ekor' Dcn

tidak boleh diambil sebagai zakat, hewan yong sudah sangat tua, ctau

yang mempunyai cacat ataupun kambing pejantan, kecuali atas

kehendak petugas pemungut zakat. Dua hsto yang terpisah ttdak

boleh digabungkan don dua harta yang sudah tergabung tidak boleh

dipisahkan ksrena tahtt membayar zokA. Jiko luwot ternak itu milik

duo orang, malra keduorrya memperhitungkanrtyo dengan pembagion

yang adil. Jika domba seseorang jumlahrrya hrrong dori empat puluh

ekor malca tidak wajib zakat kecuali jika ia menghendaki. Adapun

zalrat perak adalah seperempat puluhnya (2,5a/d. .lika hanya memiliki

senilai seratus sembilan puluh dirham, makn tidakwaiib zakat kceuali
jika pemililotya menghendaki." (HR. Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daud

dan Al Bukhari yang disebutkan di sepuluh tempat. Diriwaya&an juga

seperti itu oleh Ad-Daraquthni)

o 1 "- . ,c c ' ' c. o. li.

|* urt ;-;*j ,sll,\.titj tip 
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tt:,{p e !i:'€ y.il:. _.,
r'ij ,!uAirf":t Jv .;;-',* ,y ti ,:;'a'€-tlk

."ot;; g A":r:'ry-*3Ar
1975. Ad-Daraquthni juga meriwayu**, di dalamnyu air"Urrtkan,

"Tentang zakat unta. Bila mencapai 121 ekor, maka setiap 40 elar
zalratnya seelwr bintu labun dan setiap 50 ekor zakatnya seekor

hiqqah." Ad-Daraquthni mengatakan, "Ini isnadnya shahih. Dan para

perawinya semwmya tsiqah."
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1976. Dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ryahnya, ia berknta,
"Rasulullah SAW telah menetapkan ketentuan shadaqah (zalcat),

namun belum sempat diserahkan kepada para petugasnya hingga
beliau wafat. Lalu Abu Bakar mengeluarkannya setelah beliau tiada,
dan itu diberlahtkan hingga Abu Bakar wafat. Kemudian Umar juga
memberlahtkonnya hingga wafat. Ketika Umar gugur, pada hari

Unkhtashar ltatlutAuthar - %S



meninggalnya ia meninggalftan wasiat, di antaranya: Tentang zakat

unta, setiap lima ekor zakat seeknr domba hingga mencapai dua

puluh empat elar. Jika jumlahnya mencapai duo puluh lima hingga

tiga puluh lima maka zakatnya seelar bintu makhadh, iika tidak ada

bintu makhadh malra ibnu labun. Jika jumlohnya lebih dari tiga puluh

lima hingga empat puluh lima, makn zakatnya seekor bintu labun.

Jilra lebih dari itu hingga enam puluh ekor malra zakatrrya seekor

hiqqah. Jika tebih dari itu hingga tuiuh puluh lima ekor mqka

zalratnya seelar jadza'oh. Jilu lebih dari itu hingga sembilan puluh

ekor malra zakatnya dua ekar bintu labun. Jilu lebih dari itu hingga

seratus dua puluh maka zaftatnya daa eftor hiqqah. Jifta iumlahnya
lebih banyak lagi, maka setiap lima puluh ekor zakatnya seel<or

hiqqah dan setiap empat puluh ekor zakatnya seekar bintu labun.

Tentang zal(ot kambing: Mulai empat puluh ekor hingga seratus dua

puluh elror knmbing zalratnya seekor kambing. Jika lebih dari itu
hingga dua ratus el<or maka zakntnya dua elwr kambing. Jika lebih

dari itu hingga tiga ratus el<or malca zakatnya tigo elar kambing. Jika

lebih dari itu maka tidak ada kewaiiban lainnya terkecuali telah

mencapai empat ratus elar. Jilco jumlahnya lebih banyak lagi, makn

setiap seratus ekor zakntnyo seekor kambing. Harta yang telah

tergabung tidak boleh dipisahkan dan yang asalnya terpisah tidok

boleh digabunglmn karena takut membayar zakot. Jika hewan ternak

itu milik dua orong, maka lceduanya memperhitungl<annya dengan

pembagian yang adil. Kambing yang sudah sangat tua atau yang

mempunyai cacat tidak diambil sebagai zakat." (HR. Ahmad, Abu

Daud dan At-Tirmidz| iamengatakan, "Hadits hasan.")

' /' 
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1977. Mar,ih dalam khabar ini yang bersumber dari riwayat Az-Znhi,
dari Salim secara mursal disebutkan: "Apnbila jumlah unta telah
mencapai seratus dua puluh satu hingga seratus duo puluh sembilan
elror, malra zakatnya tiga ekor unta betina berumur dua tahun.
Apabila jumlahnya mencapai seratus tiga puluh hingga seratus tiga
puluh sembilan elar, maka zakatnya &ta ekor unta betino berumur
dua tahun dan seel<or unta betina berumtr tiga tahun. Apabila
jumlahnya mencapai serdtus empat puluh sanrpai seratus empat puluh
sembilan elror, maka zakatrrya dua ekor wrta betina berumur tiga
tahun dan seekar unta betinta berumur dua tahun Apabila jumlahnya
mencapai seratus lima puluh sampai seratus lima puluh sembilon
elror, malra zakatnya tiga ekor unta betina berwnur tiga tahun.
Apabila jumlahnya mencapai seratus ensm piluh hingga seratus
enam puluh sembilan ekor, maka zakatnya empat ekor unta betina
berumur dua tahun. Apabila jumlahnya mencapai seratus tujuh puluh
hingga seratus rujuh puluh sembilan ekor, maka zalatrrya tiga elar
unta betina berumur dua tahun dan seekor unta betina berumur tiga
tahun. Apabila jumlahrrya merrcapai seratus delapan puluh hingga
seratus delapan puluh sembilan ekor, maka za*atfiya dua ekor unta
betina berumur tiga tahun don dua ekor tmta bertino berumur dua
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tahun. Apabila jumlahnya mencapai seratus sembilan puluh hingga

seratus sembilan puluh sembilan ekor, malm zakatnya tiga ekor unta

betina berumur tiga tahun dan seekor unta betina berumur dua tahun.

Apabila jumlahnya dua ratus ekor maka zakntrrya empat ekor unta

betina berumur tiga tahun atau lima ekor unta betina berumur dua

tahun. (Jnta mana saja yang didapatkan dari dua umur ini, maka

rtulah yang diambil." (HR. Abu Daud)

':Jt|:i}]i, 
4t,St i# ;rr J';'r}y,iG,F i )a'*

,y u3,1f..:,;Fri k >r,^;#')i W At'a'N'J?',
"-..i, 

'
g*alt itlry .')w'iV'ti fr6-: t'9

1978. Dori Mu'adz bin Jabal, ia brrt*to, "Rasulullah SAW

mengutusht l@ negeri Yaman dan memerintahkonlu untuk
"Mengambil zakat berupa satu ekor tabi' atau tabi'oh (sapi berumur

satu tahun, baik jantan maupun betina) dari setiap tiga puluh ekor

sapi, sotu ekor musinnah (sapi betina berumur dua tohun) dari setiap

empat puluh ekor sapi, satu dinar atau ma'afir (pakaian Yaman) yang

senilai dengan itu dari setiap orang yang telah dewasa (baligh)."
(Diriwayatkan oleh Imam yang lima)

'J-Li',r:t*i ffi i' J';:, # ,i" t\d'rf f.,.:t i ,*- ,f
J>;,i,y rt,q'# y U F, Li'oi G;6,
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1979. Dari Yahya bin Al Haksm, bohwasanya Mu'adz mengatakan,
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"Rasulullah SAW mengutusht l(z penduduk Yaman dan
memerintahkanku untuk mengambil seekar tabi' (sopi jantan berumur
satu tahun) dari setiap tiga puluh ekar sapi dan satu ekor musinnah
(sapi betina berumur duo tahun) dari setiap empat puluh ekor sapi.
Lalu mereka mempertanyakan tentang apa yong harus kuambil antara
jumlah empat puluh hingga lima puluh ekor, antaro enam puluh
hingga tujuh puluh ekor dan antara delapan puluh hingga sembilan
puluh ekor. Maka aku pun menghadap lalu mengabarkan kepada Nabi
SAW, beliau pun memerintahkanku agar tidak mengambil di antara
jumlah-jumlah tersebut. Beliau menyatakan, bahwa kelebihan antara
lima hingga dua puluh tidak ada kewajiban zakot padanya." (HR.
Ahmad)

Jq):Yr= ,*t" W.nr Jr, ';:t; f p';irf- 
"tr, *

(€.frL;jt; jyr'*i it1g .rliu':-*e 'oi W it J';:,
1980. Dari seorang laki-laki yang dikenal dengan noma Sa'ar, dari
dua petugas pemungut zakat Rasulullah SAW, bohwa keduanya
mengataknn, "Rasulullah SAW melarang kami mengambil syafi'."
(HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi). Syafi' adalah hewan yang
sedang bunting.

'ul ,J'r-;- \LJi,ffi ,lr J?, b:"; u,(t i,lu ,t"' ; i; d
.' ,o ri,. 

'-,

5....^*, y ) *'; |t? i:r,f fi:, iLU r'of 6#}
'J:r'l.,.-;i irrry .sbV'oi ;fuic'f nrbr;$ *jF";

'6tAtr;is
1981. Dari &twaid bin Ghaflah, ia berlrata, "Petugas zakot
Rasulullah SAW mendatangi ksmi, lalu aht dengar ia mengatalmn,
'Sesungguhnya, pada masdku, lcomi dilarang mengambil hewan yang
masih menyusu, memisahkan yang telah tergabung dan
menggabungkan yang asalnya terpisah.' Lalu seorang laki-laki
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menddanginya dengan membawa unta yang besar punulcnya. Namun
ia pun menolak mengambilrrya." (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-
Tirmidzi)

ir JrriG ,iG -* :*" q-'€frlsr ;(-rt; /, l' + f
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i;U- lr;.,"'€J:ud h' 'oy ,e;i Uti,ft,a:-;tst
(jt:r'r!1i|r> *?

1982- Dri Abdullah bin Mu'atuiyah Al Ghadhiri -berasat'dari
daerah Ghadhirat Qais-, ia berknta, "Rasulullah SAW bersabda,
'Tiga perkwa yang borangsiapa mengerjakannya, mako ia telah
merassknn (manisnya) keimanan, yaitu orang yong menyembah hanya
kepado Allah semata, tidak ada sehttu bagi-Nya, dan berkeyakinon
bahv,a tidok sdo tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan
memberiksn zakat hartanya dengan perasaan senong pada jiwanya,
yang diserahkannya kepada utusan yang datang (untuk mengambil
zakanya) setiap tohun, io tidak memberikan hewan yang sudah
sangat rua, fidak juga yang berpenyakit menular, tidak juga yang
sakit, don tidak juga sangat kecil lasi cocoL akan tetapi ia
memberikan zakat dari hartanya yang pertengahan, karena Allah
tidak meminta kepada kalian yang terbaik (dari harta kalian), dan
juga tidak memerintahkan kepada kalian untuk mengeluarksn harta
kalian yang polirg buruk."' (HR. Abu Daud)

*,frrL:;;t,G:'a:ffi I' J";:, 4:,sG f q Ci *
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1983. Dari (Jbay bin Ka'b, ia berkata, "R^utulloh S,eW'mengunsXu

sebagai petugas pemungut zalcat. Lalu aht melewati seseorang, yang
mana pada hartanya hanya terdapat bintu makhadh (unta betina
berumur satu tahun dan memasuki tahun kedua). Lalu aku
memberitahunya bahwa itu adalah zakatnya. Orang itu berkata, ,Ia

tidak mempunyoi susu dan tidak pula punggung. Dan aku tidak okan
memberikan kepada Allah apa yang tidak bersusu dan tidak
berpunggung. Sementara untq yang ini sudah gemuk, ambillah ini.'
Aku berkata, 'Aku ttdak akan mengambil spa yang tidak
diperintahkan. Ini Rasulullah SAW dekot denganmu.' Maka ia pun
keluar bersamaku dengon membawa serta unta tersebut, hingga
akhirnya kami menghadap Rasulullah SAW dan aku
memberitahukannya hal tersebut. Rasulullah SAW pun bersabda,
'Memang itulah yong diwajibknn atasmu. Jika engkau ingin
menambah amal kebaiknn malm komi akon menerimanya darimu.
Semoga Allah memberimu pahala padanya.' Orang itu berkntq,
'Ambillah ini.' Maka Rasululloh SAW menerimanya dan mendoakan
keberlrahan baginya." (HR. Ahmad)

'#'G:)v 7&At;'#'tti,'n;arl' i" ; oe:",f
't: ,ilt \j ,rJ';'"\; L'rt y; rLi; 11 ,oor")t rit^L; *r,
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1984. Dari Sufyan bin AbduUoh i*-Tsrnrn, iot**onyo tJmar bin

Khaththab berksta, "Hendalotya dihitung hewan yong sedang

mengasuh analotya yang dibana serto oleh penggembala namun

jangan mengambilnyo (sebagai zokot), jangan pula ukulah [kambing
gemuk yang dipelihara untuk dimakanl, ruba [kambing yang

dipelihara untuk diambil air susunyaJ, maWtidh firambing yang akan

segera melahirknnJ, dan kambing peiantan, akan tetapi ambillah
jadza'ah (kambing yang usianya memasuki tahun kedua) dan tsaniyah

(kambing yang usianya memasuki tahun kedua atau ketiga). Itulah

adalah yang pertengahan antora harta untuk dimakan dan harta

berharga." (HR. Malik di dalam,4l Mmaththa)
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Isi surat

(disertai dengan dua ekor kambiag bila ia mudah mendapatkannya

atou dua puluh dirham) ini menunjukkan, bahwa petugas pemungut

z.akat harus menerima hewan yang lebih muda usianya dengan

memintakan kekurangannya dari jenis lainnya, demikian juga

sebaliknya.

Isi surat (maka setitp serolus elcor leombing zlkatnya satu

ekor), pengertianny4 bahwa tidak wajib mengeluarkan kambing yang

keempat hingga jumlah kanrbingnya mencapai empat ratus ekor'

Demikian ini pendapat Jumhur

Isi surat (Dan tidak diboleh diilmbil sebagai zakat, hewan

yang sudah sangat tua, alau yang mcmpunyui cacat), ada perbedaan

pendapat mengenai standarnya. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa

standarnya adalah yang ditolak dalam perdagangan- Ada juga yang

mengatakan bahwa standarnya adalah yang tidak cukup untuk kurban.

Termasuk katagori cacat adalah hewan yang sakit. Adapun yang

disebut jantan adalatr yang bukan betina, dan yang disebut kecil

adalah menurut umumya.

Isi surat (kecuali atos kehendak petugas pemungut zakat),

disebutkan di dalam Al Fatfu: Ada perbedaan pendapat tentang
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kepastian harakatry4 rxrmun mayoritas ulama menyebutkan dengan
tasydid- Maksudnya adalah pemilik. Ini merupakan pendapat Abu
ubaid. Maka pengertian hadits ini: Tidak boleh diambil sebagai zakat,
hewan yang sudah sangat fua, atau yang mempunyai cacat dan tidak
pula pejantan kecuali dengan kerelaan si pemilik karena ia
memerlukannya (memerlukan pejantan). Maka mengambil pejantan
tanpa kerelaannya bisa merugikan si pemilik. Berdasarkan pengertian
ini, pengecualian itu hanya untuk jenis yang ketiga (yaitu pejantan).
Ada juga yang berpendapat tanpa tasydid, yang artinya adalah perugas
pemungut zakat, sehingga pengertiannya adalah terserah pada hasil
ijtihadnya karena ia bertugas sebagai wakil, sehingga ia tidak boleh
bertidak tanpa memperhatikan kemaslahatan, maka ia harus menetapi
ketentuan-ketentuan yang berlaku. Demikian ini pendapat Asy-
Syaf i."

Isi surat (Harta yang telah tergabung tidak boreh dipisahkan
don yang osalnya terpisah tidah boleh digabungkan karena takut
mcmbayu uhd\ disebutkan di dalam At Fatfu: ..pengertiannya,

misalnya ada tiga orimg yang masing-masing memiliki empat puluh
ekor karnbing sehingga masing-masing berkewajiban mengeluarkan
zakat satu ekor, lalu mereka menggabungkannya sehingga mereka
hanya berkewajiban mengeluarkan zakat satu ekor (karena jumlahnya
hanya seratus dua puluh ekor). Atau kambing yang sudah digabung
(karena digembalakan bersama atau lainnya) yang jumlahnya
mencapai dua ratus satu ekor sehingga berkewajiban dikeluarkan
zakatrrya tiga ekor kambing, lalu mereka memisahkannya sehingga
masing-masing hanya berkewajiban mengeluarkan seekor kambing.,,
Hadits ini sebagai dalil untuk menggugurkan alasan dan praktek yang
bertujuan seperti itu dengan bukti-bukti yang nyata.

ucapan utusan Rasulullah sAw (Jika hewan ternak itu milik
dua orang, maha heduanya memperhitunghonnya dengan pembagian
yang adil), Al Khithabi mengatakan, "pengertiannya: Misalnya dua
orang memiliki empat puluh ekor, yang mana masing-masing
memiliki dua puluh ekor dan masing-masing telah mengetahui harta
miliknya. Lalu pemungut zakat mengambil sarah seekor kambing
sebagai zakat. Maka orang yang diambil kambingnya itu
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memperhitungkan separuh nilai kambing tersebut kepada mitranya
untuk dimintakan harganya"

Ucapan utusan Rasulullah SAW (hewan yang masih
menyusu) menunjukkan batrwa hewan yang masih kecil, yakni yang

masih men) $u, tidak diambil sebagai z*at.
Sabda beliau (dnn memberikan zakat hartanya dengan

perasaan senang padajiwanya, yang diserahkannya kepada utusan
yang datang (untuk mengambil zakatnya) setiap tahun) yakni

dengan suka rela membantu petugas pemungut zakat dalam

menunaikan tugasnya menarik zak atnya.

Ucapan Umar (yang berpenyakil menular) menurut Al
Khithabi adalah yang hrpenyakit kudis.

Ucapan Umar (sangat kecil lagi cacat) menurut Abu Ubaid
adalah harta yang remeh dar buruk serta yang sangat sedikit susunya.

Ucapan Umar (akulah) ialah kambing gemuk yang dipelihara
untuk dimakan.

Ucapan Umar (ruba) ialah kambing yang dipelihara untuk
diambil air susunya

Ucapan Umar (iodzt'ah dan Baniyah) maksudnya adalah
jadza'ah (kallrrbing yang usianya memasuki tahun kedua) dari jenis

domba dan tsaniyah ftambing yang usianya memasuki tahun kedua

atau ketiga) dari jenis kambing kacang.

Bab: Tidak AilzZalatPada Budatr, Kuda dan Keledai

'd."i,*;:;ir JLA:& bt J';:, Ju:Ju;;-:; ,rj *
(eu,st it:r> .yi yi :y

1985. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
"Tidak wajib atas seorang muslim mengeluarkan zakat pada
budalmya (hamba salwya) dan dan tidak pula pada htdanya." (HF..
Jama'atr)
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1986. Dalam riwayat Abu Daud: "Tidak ada zakat pada kuda dan
budak, kecuali zakat fithrah untuk budaknya."

.,4t i*,tt i* ):;t),'r-l,Fi i;\i
1987. Dalam riwayat Ahmad dan Muslim; "Tidak ada zakat pada
hamba sahaya selain zakatfithrah."

'r,-- ,lt;i t*i'^i ti1 $ui,1&tr #i'u "d(, ;;e.r;* *
A?* ta t ,iC ;ril iki e.,:) ok"'$'4 -q,i
,'4 Jt* .,9"V U; ffi -U,aG.>i ;a6 .'";C t

(Gi',t'1 11 .'! x, i Ar o\to'i- -,41 tr';.;'f of,; $
1988. Dari Umor, ketika datang kepadanya beberapa orong dari
Syam dan berkata, "Kami memiliki harta -htda dan hamba sahaya-,
lrami ingin agar ditetapkan pada kami zakat pembersih padanya."
Umar menjawab, "Apa yang dilakukan oleh kedua sahabatku
sebelumku, maka aku akan menerapkannya." Lalu ia bermusyau,arah
dengan paro sahabat Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah Ati
M, Ali berkata, "Itu baik bila tidak ada upeti rutin yang dipungut
setelahmu." (HR. Ahmad)

11 :Jtb tir; vi y^:r f W *t Jyr'b ,jvi;;'gi a
i/-t:t 6'ri J\ ffi .'4.ii,.,s, ,fi:*.tii; q"€:G

GU sat Gj,\;iirjrl .1ij$a\; l*'#oi
1989. Dari Aiu Hrrrrroh, ia berkata, "Rasuiullah i,aW prrrrt

ditanya tentang keledai, apaknh ada zakatnya? Beliau bersabda,
"Tidak diturunlan kepadaku mengenai hol ini kecuali ayot ini yang
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mencakup semuanya, "Barangsiapa yang mengerjaknn fteboiknn

seberat atom pun, niscaya ia akan melihat (balasan)nya. Dan

barangsiapa yang mengerial<an keiahatan seberat atom pun, niscaya

ia akan melihat (balosan)nya pula." (Qs. Az-Zalzalah (99): 7-8)."

(HR. Ahmad dan di dalam Ash-Shahihain disebutkan riwayat yang

semakna)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: (Tidak waiib

atas seorang muslim mengeluarkan zakat pada budaknya (hamba

sahaya) dan dan tidak pula pada kudanya.), golongan A^-
Zhahiriyah berdalih dengan hadits di atas, lalu mengatakan, "Tidak

ada zakat pada kuda dan budak, baik itu untuk diperdagangkan

maupun lainnya." Pendapat ini dibantah, bahwa zakat perdagangan

telah dipastikan oleh ijma' sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Al
Mundzir dan lainnya, sehingga ini mengkhususkan apa yang bersifat

umum dari hadits tersebut.

Ucapan Ali (Itu baik bila tidak ada upeti rutin yang dipungut

setelahmu), konteksnya, bahwa Ali tidak membolehkan pengambilan

zakatdari kedua jenis harta itu, tapi sebaiknya mengambil dari mereka

itu karena mereka telah meminta kepada Umar untuk mengambilnya.

Babz Zal<at Emas dan Perak

S r.it i:t* "* € L'rii'.r :W *t J'-*, Jv :Jv *'*
"d'F) ,6)r.5rr,';iri'y iilt i:* f;tir ,*')ti
'&i igrl . gt rt a* W,fy * $t1.i"A -:\'t'e.

(gu'-j,t;'r(' \!fi
1990. Dari Ali, ia berkata, "Rasulullah S,l,W tersoiaa, 'Dulu aht
telah membebaskan kalian dari zakat kuda dan hamba sahaya. Kini,

berilranlah zalmt perak dari setiap empat puluh dirham sebanyak satu

dirham, pada jumlah seratus sembilan puluh tidak ada zakatnya. Tapi

bila telah mencapai dua ratus maka zakatnya lima dirham.'" (HR.

276 - UuLhtesher llailul Authnr



Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

ir-s: ,flt o'r! qj.)*, ,JZ;t ,f E L'i? 
"s 

:!'q':
<ie6tj:*iitttl

1991. Dalam lafazh lainnya: "Dulu alat telah membebaskan kalian
dori (zakat) kuda dan hamba sahaya, dan tidak ada zalcat untuk yang
tidak mencapoi dua ratus." (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

:rr:t q ?tii * o't! qA ,ffi t',t Jy,iv ,iG 
/rG a

'o'r:, r-;.';:r|i* +)i i it,,# r'r, q;; r,fr,*
t.o t, l.o/e 1,. o'.. ,6.. tol(*-: -t^>l ol;;) .'al,s-.o /t q f rt 

-1992. Dari Jabir, ia berksta, "Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada
zalrst untuk (perak) yang tidak mencapai lima uqiyah5, dan tidak ada
zalrat pada unta yang tidak mencapai lima ekor, serta tidak ada zalcat

pada kurma yang tidak mencapai lima wasaq'."' (HR. Ahmad dan

Muslim)

o, o 7 c . o f . i. .,o 1-.t.y €) ?Y q,rryHt1 -t"-)e-2
1993. Ahmad dan Al Bukhari juga meriwayatkan hadits ini yang

bersumber dari Abu Sa'id.

/cceJ;)
,.

8\U Utf ri1

lz

:tvwU'r /yUi ; *'*
,f,,*- ,'*7'dJ')L d: ,gt):: a* Q+ ,J',|;t t1)L JL't

I (satu) uqryah sama dengan 40 dirham, jadi 5 uqiyah sama dengan 200 dirham
(595 gr perak).
I (satu) wctsqq: 60 sha'. I sha' : 4 mud. I mud : 544 grarm. Jadi nishabnya:
544 gr.x 4 x 60 x 5 : 652,8 kg.
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,irQ);isf uuk s$ .ire-, o\t'oi'o'k-,? -,-+.^st

13'1'>'rfi i,ir) .rg-, i-bb t15 ,i'+t t$L J-')
lgg4. Dari Ali bin Abu Thalib,'darr t'tatr SiW" narou bersabda,

"Apabila engkau memiliki dua ratus dirham -dan telah mencapai satu

tahun-, maka zakatnya lima dirham, dan tidok ado kewaiiban otasmu,

-yalmi pada emas- hingga engkau memiliki senilai dua puluh dinarT.

Bila engknu telah memiliki (senilai) dua puluh dinor -dan telah

mencapai satu tahun-, maka zal<atnya setengah dinar." (HR' Abu

Daud)
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala : Hadits ini

menunjukkan wajibnya zakat peralq dan bahwa zaka1;rya adalah

seperempat puluh (2,5%). Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal

ini. Hadits ini juga menunjukkan bahwa tercapainya nishab

menentukan wajibnya zakat, dan ini juga merupakan iima' kaum

muslimin, yaitu bahwa nishabnya adalah senilai dua ratus dirham. Al
Hafizh mengatakan, "Tidak ada yang berbeda pendapat mengenai

nishab perak dua ratus dirham, hanya saja Ibnu Habib Al Andalusi

mengatakan, bahwa penduduk setiap negeri mengukur dengan dirham

mereka masing-masing."

Sabda beliau (Bila engkau telah memilki (senilai) dua puluh

dinar ... dst.) menunjukkan batrwa nishab emas adalah dua puluh

dinar. Demikian ini merupakan pendapat mayoritas ulama-

Sabda beliau (dan telah mencapai salu tahun) menunjukkan

batrwa berputarnya satu tahun merupakan syarat berlakunya zakat

pada emas dan perak. Ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama.

Sabda beliau (maka zakatnya setenguh dinar) menunjukkan

bahwa zakat emas adalah seperempat puluh (2,5yA, dan tidak ada

perbedaan pendapat mengenai hal ini sejauh yang saya ketahui-

, 20 dinar senilai 92 gramemas. Adajuga pendapatyang menyebufl<an 85 gram.

2flA - Unthtashrr IIatluI Aut&rr



Ba'b: Zaikat Tanaman dan Buah-Buahan

t-gi,'_,'-.:j,ir Jlt:1ffli *q:JsWU, * /rg *
,:'lrf' ,{j €At, iu, \Li it)i .):Ht | '^'* y.ilrr',*

<ioJltr)w\i,,Sv.
1995. Dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "(Ianaman) yang
diairi oleh sungai dan hujan Qakatnya) sepersepuluh, dan yang dioiri
oleh alat pengairan (zakatnya) seperdua puluh." (HR. Ahmad,
Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud, ia mengatakan, "sungai dan mata
air.')

1996. Dari lbnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Pada
setiap (tanaman) yang disirami air hujan dan mata air -otau yang
tidak butuh pengairan- seper sepuluh, dan pada setiap
(tanaman) yong diairi dengan alat penyiram (zakatnya) seper dua
puluh." (fIR. Jama'ah kecuali Muslim). Dalam lafazhAn-Nasa'i, Abu
Daud dan Ibnu Majatr disebutkan dengan redaksi I+ pada posisi r,.rr.

,i:t*i *'ri* o'r\q.u):Jvffi dt,f *'g..i't
Jz ' , ' '.iti* 4s ; o'r', ql'1 ,L:.'Jo ltri ,ft ;:'sl, e,ts

1br:";t itr.,y

1997. Dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW, beliau bersabdo, "Tidak wajib
(zalrat) (pado hasil tanaman) jika kurang dari lima.asaqs. Dan tidak

E I (satu) wasoq:60 sha'. I sha' :4 mud. I mud : 544 gram. Jadi nishabnya:
544 gr.x 4 x 60 x 5 : 652,8 kg.

ilukhteshar Itatlul Autlher - 279



ada zalcat (pada perak) bila htrang dari lima uqiyahe, iuga tidak ada

zalrat (pada ternak) bila latrang dari lima elar unta." (HR' Jama'ah)

q fL'ri f o'r! Q,A,:dF t *j i3tr P'e.i
.ii*';,ti ;;

1998. Dalam lafazhAhmad, Muslim dan An-Nas a'i: "Tidak *o1'U

zal<at pada latrma yang hrang dari 5 wasaq, dan tidak pula pada

biji-bijian."

f r:!:4|r.|)ti
L999. Dalam riwayat Mustim: upada buah-buahan."

i;i itj.,1 .Gw ii,'*ji,Jv iJtLi Ui ^f,r',ji fv" ,"
z -z I c-z

2000. Dari Abu sa'idiuga, bahwasanya Nabi sAW urrroff),u "!o'rlu

wasaq adatah enam puluh slro'." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

o:h ',r.;l|, .'ek| ?L'ri f o'3, q.j.l :;:tt;"€t'$V)
.11';;

2001. Dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud: "Tidak ada zalmt pada

(hasil tanaman) yang hrang dari lima wasaq-" Satu wasaq adalah

enam puluh ma}&tum.

i'ti 4lt|oi :4t q. l' !4;rri :'Jv ,*,r1;t / :w *

e t lsatu; uqtyah sama dengan 40 dirhanU jadi 5 uqiyah sama dengan 200 dirham

(595 er perak).
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'u; :^;.tt ; ;';'; ivt ,l;r* crtlt:rzAt o a;,ts"'u ;;
. t. t ,
irrry .i1-* u:'€',_t,i'i- ok W at ,S?r'ot

(* ei;\i
2002. Dari 'Atha' bin As-Saib, ia berkata, "Ketika Abdullah bin Al
Mughirah hendak mengambil zakat dari sayuran hasil tanah Musa bin
Thalhah, Ibnu Thalhoh berksta, "Englau tidok berhak mengambilnya,
lrarena Rasulullah SAW telah bersabda, 'Tidak ada zakot padanya.'

[yakni sayuran]" (HR. Al Atsram di dalam kitab Sunannya)
Ini termasuk riwayat mursal yang paling kuat untuk dijadikan

dalil.

b:#aJtilil.it r, .*{ffi'e, i,r 
'Uu

U.t-,)U'j;l;\'':4';;r;'; ,\ yU oi # + ,t ,F
aT J-J it-s'pr #'3. f 4t':tui'";;t tr:,* ii u,';t

.;: .;,,..'ri-- . i',-, e

Qst, y.ts Gf hrr> .A?, )Ur J?',E
2003. Dari Aisyah RA, bahwasanya ia berkata, "Rasulullah SAI4r
pernah mengutus Abdullah bin Rawahah untuk memperkirakan latrma
l@tilu matang sebelum dimakan, kBmudian orang yahudi diberi
pilihan perkiraan tersebut atau menyerahkannya dengan ukuran itu
agar zalmtnya dihitung dengan ukuran sebelum buahnya dimakan dan
dipisahkan " (HR.Abu Daud)

b;-,y usit;'1ok W n;r"oi,-6f u qb *,/
(?6 ;,t'rsy'!t it1r1 .&t .i'g'r?'#

2004. Dari 'Atab bin (/said, bahw'asanya Nabi SAW mengirim utusan
kepada orang-orang untuk mengira-ngira tanaman dan buah-buahan
merel(a." (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

'rll'.'rll
.LPJ tt/\)

;1dJ,G,*
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,.pJr ?]\;6'4te:H
'>'rt! "r-f1 irrry 1$;;ltr

,r. t i o, c /2 
fr1 ,ffi ;Ufl-2i--.r 

-f;J' 1 
'a;ir 

"t't') 
.ilt tyll'

'o:t W ;nt J't*,
t'., 

'., o I ..'7
Z$Le Jr, tJ

]i :'Jv tb:-i'^Y'j
I o - tJ-'-. '., o i,

c!.1_1 cb ) bP

d:,-'-lt:
2005. Darinya juga, ia berkat a,"Rasulullah sAW memerintahkan'kami

untuk mengira-ngira anggur sebagaimana mengira-ngira kurma' lalu

dipungutlih zakatnya berupa anggur kering sebagaimana kurma

kirfnjyang dfpungit dari kurma." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

(f('
2A06. Dari Sahl bin Abu Hatsmah, ia berksta, "Rasulullah SAIY

bersabda, 'Apabila kalian mengira-ngira maka ambillah dan

tinggalkanl ah s epertiganya. Jika ti dak lrnlian t inggalkan s eper tigany a

malraseperempatnya."'(HR.ImamyanglimakecualilbnuMajah)

@ irr y;, -u i,Sv ,^il f ,y i a;t;l'oi * 
"s-b!Jt 

*
a ;-F ,'q.p!titr .n:^2t *qttJ;\l-'ot o;i' r;1', ir'Ht f

(j$'f1i\1y .*ilt i
20a7. Dari Az-Zuhri, dari Abu tJtyttttrah bin shal, dari oyonnyo a
berlrata, "Rasulullah SAW telah melarang mengambil zakat yang

berupa ju,rur (atrma berltwalitas rendah) dan launul hubaiq (kurma

buriks.;' Az-Ztrhrt mengatakan, "Itu adalah dua jenis kurma

Madinah." (HR' Abu Daud)

t# r11 :lS-*'r'r tt"Ju'C: f,i e,y i a;ui'ui: *

uhr fyr il tP ,.i' fit":
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ffi I' J';:, #,,#L';r'r'r:llir ri:Jve4'r'4,
(Afrt lrr1 .|ii,:St i:'Lsr up ,,n\)- ;:1

2008. Dari Abu umamah bin sahal, mengenai cyat yang diJirmankan
Allah 'Azza wa Jollo, "Dan janganlah kamu memilih yang buruk-
buruk lalu kamu naflrahkan dari padanya." [Al Baqarah (2):267J, ia
mengatalran, "Itu adalah ju'rur dan launul hubaiq. Laru Rasulullah
SAW melarang mengambil zaknt yang berupa barang yang sudah
rusok." (HR. An-Nasa'i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Pada setiap (tanaman) yang disirami oir hujan), maksudnya adalah
yang disirami dengan air hujan, salju, embun atau gerimis. Sedang
yang dimaksud dengan mata air adalah sungai yang mengalir airnya
yang bisa langsung dialirkan ke tanaman tanpa menggunakan alat.

Sabda beliau (atau yang tidak butuh pengairan), yaitu
tanaman yang tumbuh sendiri tanpa diupayakan pengairannya. Kedua
hadits ini menunjukkan wajibnya mengeluarkan z*at sebanyak
sepersepuluh (10%) pada tanaman yang diairi dengan air hujan, air
sungai dan sejenisnya yang tidak membutuhkan banyak kontribusi
pemiliknya. Dan sebanyak seperdua puluh (5y$ pada tanaman yang
diairi dengan cara disirami (melalui irigasi) atau sejenisnya yang
membutuhkan banyak kontribusi pemiliknya. An-Nawawi
mengatakan, "Ini sudah merupakan ijma' (kesepakatan) para ulama.,,
Jika ada tanaman yang kadang diairi dengan pengairan dan kadang
diairi dengan hujan secara seimbang, maka zakatnya tiga perempat
dari sepersepuluh (7,syo), demikian menurut pendapat para ahli ilmu.
Ibnu Quddamah mengatakan, "Kami tidak mengetahui adanya
perbedaan pendapat mengenai hal ini." Bila salah satunya lebih sering,
maka yang jarang mengikuti yang sering, demikian menurut pendapat
Ahmad, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan salah satu pendapat Asy-Syafi,i.

Sabda beliau (Tidak wajib (zakat) (pado hosil tanaman) jika
kurong dari lima wasaq), ini khusus nishab lima wasaq, sehingga
tidak wajib zakatbilatidak mencapai ini. Demikian menurut pendapat
Jumhur.
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Ucapan perawi (karena Rasulullah SAIY telah bersabda,
,Tidak ada zakat padanya, Yakni sayuran), hadits ini menunjukkan

tidak adanya kewajiban zakatpada sayuran. Demikian pendapat Malik

dan Asy-Syaf i, keduanya mengatakan, "\il<at itu diwajibkan pada

harta yang ditimbang dan dapat disimpan lama untuk dimakan'"

Ucapan perawi (Rasulutlah sAW pernah mengutus Abdullah

bin Rawahah untuk memperkirakan kurma ketika matang). Hadits-

hadits tersebut menunjukkan disyariatkannya memperkirakan anggur

dan kurma. Ada yang mengatakan, bahwa tanaman lain pun dikiaskan

dengan ini, yaitu yang bisa diperkirakan.

Sabda beliau (dan tinggalkanlah sepertiganya), ini

mengandung dua pengertian. Pengertian pertama, adalah ditinggalkan

sepertiga atau seperempat dari yang sepersepuluh itu. Pengertian

kedua, adalah membiarkan keseluruhannya sebelum dipisahkan

sepersepuluhnya. Asy-Syaf i mengatakan, "Membiarkan sepertiga

zakat atau seperempatnya agar ia pisahkan sendiri." Ada juga yang

mengatakan, "Membiarkannya untuk dirinya dan keluarganya sekadar

untuk dimakan." Abu Nu'aim mengeluarkan riwayat dari jalur Ash-

Shalt bin Zubaid bin Ash-Shalt dari ayahnya, dari kakeknya,

bahwasanya Rasulullah sAw menugaskannya untuk mengira-ngira

tanaman, lalu beliau bersabda, "Ambilkan untuk kami setengah dan

biarlrnn untuk merefta setengah, ftarena sesungguhnya mereko itu

mencuri dan itu tidak akan sampai pada merekfr."

Ucapan perawi (Rasulullah SAW melatang dst')

menunjukkan bahwa pemilik harta tidak boleh mengeluarkan barang

yang buruk di antara yang bagus yang terkena kewajiban zakat yang

berupa kurma. Barang lainnya yang wajib dizakati dikiaskan dengan

ketentuan ini, dan berdasarkan ini juga, petugas pemungut zakat tidak

boleh mengambil barang yang buruk.

Btbz Zakat Madu

'ri :Ju .r-x',)."o\,it S-, t:-'di iSu'n!ti;b g) *
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.L4i; ,t. # ,JG .d.qt.,yt ,S?.r 6- ,,,rti ,lG .ri$t
(16';.tt:*i ittrl

2009- Dari Abu sayyarah Al Muth'i, ia mengatakan, "Alat berknta,
'wahai Rasulullah, aku pwrya lebah.' Beliau pun berkata, 'Tunaikan
kalra| ssrangnya.' Alru katakan logi, 'wahoi Rasulullah, lindungilah
bukitnya untuklw.' Maka beliau pun melindungi bukitnya untukku.,,
(HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

'f l6;i,i,ffi 4,,f 1o'*,yrf *,,)11:, / )t' r
(f6'u.t irttl .;-ir J;rt

2010. Dari Amr bin syu'aib, dari ayahnya, dori kakebtya, dari Nabi
sAw bahwasanya beliau memungut seper sepuluh (ITyo) dari madu.
(HR. Ibnu Majah)

AAt r t:r$';) i,t'rr1 .ir*-
20ll- Dalam riwayat lain disebutkan, ia berkata, "Hilal -salah
seorang dari Bani Mut'an- datang rrepada Rasulullah sAW dengan
membawa sqrang towon yang ia miliki, yang mano sebelumnya ia
telah memohon kepada Rasulullah sAW agar melindungi lembah
untuknya, yaitu yang disebut lembah sarabah, lalu beliau pun
melindungi lembah tersebut untuknyo. Ketika (Imar bin Khaththob M

tuthteshar tdlulAuthar - 28S
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menjabat sebagai l*talifah, Sufyan bin Wahb menulis surat kepada

[Jmqr untuk menonyalcan tentang lnl terseb*. Maka Umar menulis

surat kepadanya, 'Jika ia telah mengehnrlan (zakat)nya lcepadamu

sebagaimana ia mengeluarlcannya kepada Rasulullah SAW dari
sorang towonnya, maka lindungilah lembah Solabah untulotya-

Namun jilrn tidak, maka tawon itu tidok lain hanyalah serangga huian

yang boleh dimalan oleh siapa saia."'(tIR. Abu Daud dan An-

Nasa'i)

y 7 I f $'n :JG:':f)!)i:',L;:rr'6tr :
2012. Abu Daud juga meriwayat yang lainnya yang senada dengan ini,
dan ia menyebutkan: "Dari setiap sepuluh qirbah (zalatnya) satu

qirbah (tempat air yang terbuat dari htlit)."
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadi* Abu

Sayyarah dikeluarkan juga oleh Abu Daud dan Al Baihaqi, namun

terputus sanadnya, karena hadits ini dari riwayat $alman bin Musa,

dari Abu Sayyarah. Al Bukhari mengatakan, "Salman tidak pernah

berjumpa dengan seorang sahabat pun, dan tidak ada riwayat yang

shahih tentang zakat madu."

Ucapan perawi (Salnbah), adalah bukit milik Bani Mat'an.

Demikian yang diungkapkan oleh Al Bakri di dalam Mu'iam Al
Buldan. Hadits ini sebagai dalil wajibnya mengeluarkan zakat madu

sebanyak seper sepuluhnya Q|YA, demikian menurut Abu Hanifah,

Ahmad dan Ishaq serta At-Tirrridzi yang mengungkapkan pendapat

serupa dari mayoritas atrli itnu. Sementara Asy-Syaf i, Malik dan

Ats-Tsauri -sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu AMil Ban dari

Jumhur- bahwa mereka berpendapat tidak wajib zakat pada madu. Al
Iraqi mengisyaratkan dalam Syarfu At-Tirmidzi, bahwa yang dinukil

oleh Ibnu Abdil Barr dari Jumhur adalah lebih utaura daripada yang

dinukil oleh At-Tirmidzi. Perlu diketahui, bahwa hadits Abu Sayyarah

dan hadits Hital tidak menunjukkan wajibnya zakatpadamadu, karena

keduanya melalorkan sebagai amalan tambahan dan mereka diberi

perlindungan sebagai imbalan atas apa yang mereka serahkan.

Kemudian Umar melogikakan atasan tersebut sehinga memerintahkan
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hal yang sama (yaitu memberikan perlindungan bila memberikan
hasilnya). seandainya berlaku hukum zakat, tentu umar tidak akan
memberikan pilihan seperti itu. Adapun hadits lainnya tidak kuat
untuk dijadikan argumen.

Bab: Barang yang Terpendam dan Barang Tambang

{L+ 1t, ,i,; t7L.; lgjr :J$ W n;r'of ,;_; oi *
qi;t;sr;,tD .pt sdSi e),"r1:;io6

2013. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sAW bersabda, *Hewan

ternak (yang terlepas kemudian merusok) tidok ada denda atas
pemilihrya, dan pada sumurl0 tidak ada kewajibon atas siapa pun,
dan pada barang tambongtt tidak ada kewajibon otas siapa pun,
sedanglran harta terpendam (temuan dalam tanah) terkena zakat
sebesar seperlima." (HR. Jama,ah)

't-,jl W yt.Jrl't:i |:-tj *V f1)t * oj i A;,f'ry9lr gG i',t r',#, i,* i:ltZ,A, -; J\
,t',W.Gr':)t:> i: l'r;> .{rXt Jtitr'pt ol(i- ;-i- v i,u:.ir

<&i,
2014. Dari Rubai'ah bin Abdurrahman dari lebih dari sdrtu craiig,
bahwasarrya Rasulullah sAW menyerahkan kepada Bital bin Al Harits
Al Mazni borang tambang hasil qabariyahl2, yaitu sautu tempat di

Baik sumur tua atau milik seseorang, kemudian ada orang/binatang terjat,h, atau
Tgngupan orang untuk menggali sumur, kemudian o-g t";"Uut- jatuh ke
dalamnya. Lihat Al Fatft. (penerj.)
seperti orang yang menambang pada tanah tak bertuan kemudian ada orang yang
|".-Jffit atau menyuruh orang kemudian terjatuh. Ed.
Disebutkan di dalam AI Majma', yaitu dierah pipir pantai yang berjarak lima
hari perjalanan dari Madinah. (penerj.)

il
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pinggiran Madinoht3. Hasil barang tambang tersebut tidok diambil
darinya kecuali berupa zakat hingga hari ini." (HR. Abu Daud dan

Malik di dalam Al Mmaaththa)
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits pertama

menunjukkan bahwa zakat harta terpendam (harta karun) adalah

seperlimanya. Konteksnya menunjukkan, bahwa kewajiban ini berlaku

baik yang menemukannya itu seorang muslim maupun dzimmi (warga

non muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan kaum muslimin dan

dilindungi). Demikian pendapat Jumhur, mereka juga sepakat bahwa

tidak disyaratkan haul (putaran satu tahun), bahkan kewajiban

pengeluaran itu langsung ditunaikan saat ditemukannya.

Ucapan perawi (Hasil barang tambang tersebut tidak diambil
darinya kecuali berupa zakat) ini merupakan dalil bagi yang

berpendapat bahwa kewajiban 'zakat pada barang tambang adalah

seperempat puluh Q,1YA.

BAB.BAB PENGELUARAN ZAKAJI

Bab: Bersegera Mengeluarkan Zilrat

- . . ! . .. IJii i,L-v,:;*srWUt J:",io ?:a,'i# *
u-, t-b *,iw -';,\'ti-'.i1,c?'o( 

"41 
*,4t

<Ar$t lrry .'^!.5'$'oi'6fJ y,ilt ,1|;.#l
2015. Dari Uqbah bin A! IIarits, ia berkata, "Nabi SAW

melalcsanalran shalat Ashar, lalu beliau mempersingkat kemudian

masuk lre rumahnya. Belum sempat alan keluar, lalu qlru katakan -atau

dilratalrnn lrepadanya-, lalu beliau berknta, "Aku meninggalknn emas

zalrat di rumah, sehingga aht tidak suka membiarkannya menginap,

maka aht membagilconnya." ${R. Al Bukhari)

13 Disebutkan di datam 'Aunul Ma'bud: Yaitu suatu tempat di antara Makkah dan

Madinah C€n€rj.)
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,lu i:"*sr dv t,J'i # ar J?r't- |iu LrtG f
(A*;rG'G'g rdr r'efur' i; rr) .'^*;Si''lt u

2016. Dari Aisyalr,"io'Orritr,' "nl* *"na"rf* nasutullah S,EW
bersabda, 'Tidaklah (harta) zakat bercampur dengan suatu hartq
kecuali akan membinasakannya."' (HR. Asy-Syaf i dan Al Bukhari
di dalam kitab Torikhnya)

z z iz z z I I

>,-; i:r_; et6 A ',rlL '..*, i o:r<J :Ju :>ti:,6a;t,
.jy;ir ?t-stryG,#

2017. Diriwaytakan juga oleh Al Humaidi dengan tambahan: *Bila

telah diwajibkan zakat atasmu pada hartamu lalu engkau tidak
mengeluorkannya, malca yang haram akan menghancurlcan yang
halal;'

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(emas zakat), yakni emas yang belum dibentuk dan belum diolah.

Sabda beliau (membiarhannya menginap), yakni
membiarkannya tetap berada di rumahku. Hadits ini menunjukkan
disyariatkannya bersegera mengeluarkan zakat. Ibnu Baththal
mengatakan, "Id menunjukkan, bahwa kebaikan itu semestinya
segera dilaksanakan, karena sakit kadang mengintai, halangan pun
kerap menghadang, dan kematian tidak dijamin kapan datangnya,
sementara kesempatan terbatas." Yang lainnya menambahkan, "Ini
lebih mempercepat terlepas dari tanggung jawab, lebih cepat
memenuhi kebutuhan, lebih terjauhkan dari penangguhan yang tercela
dan lebih diridhai oleh Allah Ta'ala serta lebih dapat menghapuskan
dosa."

Hadits kedua menunjukkan, bahwa bercampumya harta zakat
dengan harta lainnya bisa menyebabkan kerusakan seluruh harta.
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Bab: Mengeluarkan Zrkat Lebih Cepat dari'Waktunya

*:*,tr'upW Ct'lt *9''i' '?G o$tlf ,*;
'G.frt 

v1 L;Jr |0:r) .d:||{Ji;; ,-W'oi
2018. Dari Ali, bahwasanya Al Abbas bin Abdul Muththalib bertanya

kepada Nabi SAI{ tentang mempercepat pengeluaran zakat sebelum

wahunya. Malca beliau pun memberikan rukhshah baginya dalom

masalah ini. (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

'* ,e ,ytilt &';^L ffi i' J';:, .>i :Jvi;) ,tj *
j;riw -W lnr J'y, *-;,|:tj lJt';lyt,y "t'. y rr:, Ji:r ,ht iaT fb otr fi o\,y Ut # r; 

'ffi 
nr

'q'rAr (ii ,lnr ff'€i:nLL'crr\f 
'u^$r,-ti ,t:;s!i'#k

*j ry h")t'"ili'a';i t1i';L G-:Ju ; w U't ,*
t,c ,/ t , o I 1...

*-t.t^>l ol_9;)

2019. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW mengutus

Umar untuk memungut zakat, lalu dikatakan, 'Ibnu Jamil, Khalid bin
Walid dan Abbas -paman Rasulullah SAW- menolak, maka
Rasulullah SAW bersabdo, 'Apa yang diingkari oleh lbnu Jamil
kecuali lrnrena ia fakir lalu Allah menjadikannya kaya. Sedangkan

Khalid, kalian telah berbuat zhalim terhadap Khalid, karena
sebenarnya ia telah mewakaJknn baju perang dan peralatan
perangnya untuk di jalan Allah. Sedangknn Al Abbos, itu menjadi
tanggunganku dan seperti itu pula bersamanya.' Kemudian beliau
berkata, 'Wahai Umar, apa engkou merasa bahwa paman seseorong
mirip ayahnya?"' (HR. Ahmad dan Muslim)
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l...t: ,/5, u? ; Jt 6 rr',J' i: y.'rt'qr$t a?i,
W q)rr 

^11 e ,!.
2020. Dikeluarkan juga oleh Al Bukhari, namun tidak menyebutkan
LJmar, dan tidak terdapat apa yang beliau ucapkan mengenai Al
Abbas, namun yang disebutkan adalah: "Itu menjadi tanggungannya
dan seperti itu pula bersamanyo."

Abu Ubaid berkata "Menurutku -wallahu a'lam-, bahwa
beliau menangguhkan zakat selama dua tahun karena suatu keperluan
yang menimpa Al Abbas. Pemimpin. boleh menangguhkan sesuai
dengan pandangannya untuk kemudian mengambilnya. Adapun yang
meriwayatkan 'itu menjadi tanggunganlru dan seperti itu pula
bersamanya' maka dikatakan, 'Pinjaman darinya menjadi z*at
selama dua tahun, yaitu tahun tersebut dan tahun sebelumnya.',,

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(dan peralatan perangnya) iatah peralatan perang yang berupa
pedang, kendaraan dan sebagainya. Pengertiannya, bahwa mereka
meminta zakat peralatan perang dari Khalid kmena mereka mengira
bahwa itu untuk perdagangan, sedangkan harta tersebut wajib dizakati,
maka Khalid mengatakan kepada mereka, "Aku tidak wajib
mengeluarkan zakatrtya." Lalu mereka menyampaikan kepada Nabi
SAW bahwa Khalid menolak membayar zaV,at. Maka Nabi SAW
bersabda, "Kalian telatr berbuat zhalim terhadapny4 sebenamya ia
menahannya dan mewakafkannya untuk fi sabilitlah sebelum
mencapai haul, maka tidak ada zakat padznya." Mungkin juga
maksudnya adalatr: Seandainya itu memang wajib dizakati, tentu ia
akan membayamya dan tidak akan pelit, karena ia telah mewakafirya
hartanya untuk Allah Ta'ala sebagai sumbangan. Jadi, tidak mungkin
ia pelit dengan sesuatu yang diwajibkan atasnya

Sebagian ulama menyimpulkan dari hadits ini tentang
wajibnya zakat barang perdagangan. Mayoritas Salaf dan Khalaf
berpendapat demikian, berbeda dengan pendapat Daud.

Hadits di atas juga sebagai dalil sahnya wakaf dan satrnya
wakaf barang bergerak. Demikian pendapat para imam kecuali Abu
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Hanifah dan sebagian warga Kufah.

Sabda beliau (itu menjadi tanggunganku dan seperti itu pula

bersamanya) adalah di antara yang menguatkan bahwa yang

dimaksud adalah, Nabi SAW memberitahu mereka bahwa beliau

menangguhkanzakatdari Al Abbas selama dua tahun. Abu Daud Ath-

Thayalisi mengeluarkannya dari hadits Abu Rafi" bahwasanya Nabi

SAW berkata kepada lJmar, "Kami telah menangguhkan zaknt Al

Abbas tahun pertama ..." kedua hadits ini menunjukkan bolehnya

menangguhk an zakat sebelum waktunya walaupun untuk dua tahun.

Bab: Menyalurkan Za}ort di Negeri Tempat Dipungutnya dan

Doa yang Diucapkan Saat Menyerahkannya

.t-r'j3
o, i:t at'b:$ ,W ar Jr, '6:"; W ?$ :Jv'i;b|G_) *

t7i ' )tbLL ,i^\ '.iv.b '.:? ) ,*li '*q tlJJ,s ft.Vio- \P- ': 
i,. i ,;-

(c.,* e-rr> iJut ,Uu')t i$r1

2021. Dari Abu Juhaifah, ia berl(nta, "Petugas pemungut zakat

Rasulullah SAW datang kepada lmmi, lalu mengambil zakat dori

orong-orang lraya kami, lalu membagikannya kepada orang-orang

miskin lrami. Saat itu aku masih anak-anak dan yatim. Ia memberilat

unta muda dari hasil zakat tersebut." (HR. At-Tirmidzi, dan ia

mengatakan, "Hadits hasan.")

';i Ji'&. e; tu y,ilt Je'Pt fr ,i;,;t ;v ,:r..-e ;,e

+ S;;L1:,klilirritq*')i )ry 'ju tiir
e*6 ;ti;jt;'i;rr:r> .u k'*;G+r,re i' J';:,

2o;. Oo)i mron bin Hushain: "Bahwasanya ia ditugasi menarik

zakat, Ketika kembali, dikatakon kepadanya, 'Mana harta

(zakat)nya?' ia pun meniowab, 'Apaknh untuk harta (zakat) engkau

mengutusku? Kami mengambilnya sebagaimana kami mengambilnya

292 - Uuthtasher l{atlul Authar



di masa Rasulullah SAW, dan kami meletakkannya (menyalurkannya)
sebagaimana knmi dulu meletakkannya."'(HR. Abu Daud dan Ibnu
Majah)

1 :+ f e"U}a 7Y'€ ur-'iu,l:b *
<*'€. r;*i t'11 .a:F ::ld.,',1.i:;*') a* oy,:\
2023. Dari Tha\sus, ia berksta, "Dalam surat Mu'adz disebutkan:
Siapa yang keluar dari Mikhla/a ke Mikhlaf (ainnya), maka zakatnya
dan keluarganya pada mikhlaf keluarganya." (HR. Al Atsram di
dalam kitab Sunamya)

o"';jt * ,i* 4t ;yk. ffi lnt J"yr'oi 1f / )u ,f
'-Jt t^:r:.,> f,tiipt, ,+)ti 4t, ,pt q;rilr, ,i;.;it

*,; ,:j'>jr;
2024. Dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah SAW
mengutusnya ke negeri Yaman, lalu bersabda, "Ambillah biji dari biji,
domba dari ternak domba, unta dari ternak unta, dan sapi dari ternak
sapi." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

f *3 tlik}r'&zi tiy ,& ht ;y, j$ ,jt ,;-) ,si ,y
'o:t itr.,1 .J:;; ,4;\3 i, & qj;r di ,rj'-fi'oi r*t;

(G6
,

2025. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Apabila lrnlian menyerahkan zalmt, maka janganlah kalian lupa
(memohon) pahalanya, (yaitu) dengan mengucopkan,

ra Disebutkan dalam Al Fatfi: Bagian dari Negeri Yaman. Yaitu bahwa Yaman
bagian atas yang menjadi wilayah tugas Mu'adz, dan Yaman bagian bawah yang
menjadi wilayah tugas Abu Musa. (Penerj.)
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'Allahummaj'alhaa maghnaman wo lao tai'alhaa maghraman' [ya
Atlah jadikanlah ia keuntungan dan janganlah Engluu iadikan ia

sebagai hutangJ ."' (Ibnu Majatt)

9ur?; X I W it Jt-, ot{ :Jv i\i',til }' * *
J?k ila;1A,g,qi'ti't "i;;€u * S; *t:i |tu

1"'i;lL|rt) .j'ti',r) )1
2A26- Dari Abdulloh bin Abu Aufa, ia berlrata, "Adalah Rasulullah

sAW, apabila suotu kaum merryerahknn zakat kepadanya beliau

mendoakan, 'Allahumma shalli 'alaihim [Ya Allah berknhilah

merelraJ.' Lalu oyahku -yalvti Abu Aufa- datang membawalan

zalratnya lrepada beliau, maka beliau pun berdoa,'Allahumma shalli

'alaa aali abii aufaa [Ya Allah berkahilah keluarga Abu AufaJ."'
(Muttafaq 'Alaih)

Ucapan perawi (lalu mengambil zakat dari orang-orang kaya

*ami, lalu membagikannya kepada orangorang miskin kamf,
pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits ini
sebagai dalil disyari'atkannya penyaluran zakat zakat setiap negeri

kepada kaum miskin di negeri bersangkutan, dan makruhnya

disalurkan di luar negeri tersebut.

Surat Mu'adz (Siapa yang keluar dari Mikhlaf ke Mikhlaf

{lainnya)), pensyarah mengatakan: Ini menunjukkan bahwa orang

yang pindah dari satu negeri ke negeri lainnya, maka zakat hartanya

adalah untuk warga negeri asalnya (yang ia pindah darinya) bila

memungkinkan untuk mengirimkan zakat tersebut kepada mereka.

Sabda beliau (Ambillah biii dari biii ...dst.), pensyarah

mengatakan: Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang

berpandangan bahwa zakat diambil dari barang sejenis sehingga tidak

melihat kepada nilainya ketika jenisnya itu tidak ada (tidak terpenuhi

atau tidak sampai nishab).

Ucapan perawi (Adalah Rasulullah SAW, apabila suutu

kaum menyerahkan zakat kepadanya beliau mendoakan ... dst.),
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pensyarah mengatakan: Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang

berpandangan bolehnya bershalawat untuk selain para nabi, namun
Malik dan Jumhur memakruhkannya. Ibnu At-Tin mengatakan,
"Hadits ini telah ternoda. Namun sejumlah ulama menyerukan agar
pemungut zakat berdoa dengan doa ini berdasarkan hadits ini." Lalu
dibantah, bahwa asal pengertian shalawat (shalat) adalah doa, namun
kemudian berbeda karena perbedaan yang didoakannya. Shalawat
Nabi SAW untuk umatnya adalah permohonan ampun untuk mereka,
sedangkan shalawat umatnya untuk beliau adalatr mendoakan beliau
agar mendapat tambahan kedekatan kepada Allah. Karean itulah,
shalawat tidak layak untuk yang lainnya. Hadits ini juga menunjukkan
dianjurkannya berdoa untuk pemberi z*at ketika mengambil
zakatnya.

Bab: Menyerahkan Zakat Kepada Orang yang Diduga Berhak
Menerima Zal<art, Namun Ternyata Orang Kaya

,i:"i, 'i:,-a\ ,y; je i6 ffi at yy: "* i;1I ',rj ,f
,-{.'6rA, ;;;fi f;+G, 

9 tL i O W; :q;Fa.

9e.t';r ,:Ur'i:":i$,i;it U"#i l5* .!:L
,iu; . at : rb,pt'OrA, o';l"X- f;+1t,-F: : i'e W;

.a

^;1:t-"; A;-t ,:,\"i:t*fr) :,r,ut .y1: &',:"At U'&1i
"#)i ,Jvt :e ;"'o:"A ,o';1";-f;+ii ,* :'e&,i
Jf :{ ,y ,A! * *i ,a!u *) ,!)L S; ,!tJ;it it)
'of 6rtAt'S;si ,ce i'*',* r$iJi a;$t el +"rti'ak:rb
@L',rt>.i,r iur q'4'1'oi It W,fi'*'",+-

2027. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

"Seorang laki-laki berkata, 'Sungguh alcu aknn memberilan

Unkhtasher IIeIluI Auttar - %rs



shadaqah.' Lalu ia pun pergi untuk menyadaqahkonnya don ternyata

ia memberikannya kepada seorang penatri. Pagi h,arinya orang-

orang ramai membicarakon bahwa tadi malam ada shadaqah yang

diberilran kepada pencuri. Kemudian orang itu berkata, 'Ya Allah,

hanya bagi-Mu segala puji. sungguh aku akon menyodaqahknn

sesuatu.' Kemudian ia pergi untuk menyodoqohkonnya, dsn ternyata

ia memberilannya kepada seorang perempum pelacw. Pagi harinya

orang-orang ramai membicarakan bahwa tadi malam ada shadaqah

yang diberitran trepada perempu(m peloclfr. Kemudian orang itu

berlrata, 'Ya Allah, hanya bagi-Mu segala p$i' &ngguh aku akon

menyodaqahknn sesuottt.' Kemudian ia Wrg' untuk

menyodaqahkannya, dan ternyata ia memberikaraqn kcpada seor(mg

yang koya. Pagi harinya orang-orang ramai menbicarakan bahwa

tadi malam ada shadaqah yang diberikan kepada orang yang krya.

Kemudian orang itu berlata, 'Ya Allah, hanya bagi-Mu segala puii.

Aku telah bershadaqah ftepada pencuri, Wrempum pelacur dan

orang krya.' Kemudion ada sucra yang diniukan kcpadanya,

'Adapun shadaqahmu, itu sudah diterima. Adapn peremryon

pelacur, mala semoga ia menghentikan kebiasaannya berzina.

Adapun pencuri, malu semoga ia segera menghentikon kebiasoannya

mencuri. Adapun orang koya, moka semoga ia mau mengambil

pelajaran dan semoga ia segera merryodaqahkon sebagian harta yang

telah Allah 'Azza wo Jalla anugerahkan kcpadonya." (Muttafaq

'Alaih)
Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Dalam saMa

beliau (Ya Allah, hanya bagi-Mu segala puii)yatJoi bukan untukku,

karena shadaqahku jatuh ke tangan orang yang tidak berhak, maka

bagimu segala puji, karena hal itu terjadi dengan kehendak-Mg, bukan

atas kehendakku. Hadits ini menunjukkan" bahwa bila niat orang yang

bershadaqah itu benar, maka shadaqahnya diterima walaupun tidak

tepat pada yang berhak.
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Bab: Terbebasnya Pemilik Harta dari KewajibanZal<at Bila
Telah Menyerahkannya Kepada Penguasa, Baik Ia Seorangyang
Adil ataupun Seorang yang Lalim, dan BiIa Ia Meminta Lebih,

Maka Tidak Harus Ilipenuhi

,u;, Jtiv}t -.,-"i tiy,ffi it );).JG >vr"oi ,*t 7
:'J ;Ci; ;ltel-"'i,i\.i :J6 e!:;:ri et iyqii u
?il) .eT. u *b Wtr,l?i:!i ,^s';:t fu JLW ,r;.

1:'*'i
2028. Dari Anas, bahwa seorang laki-laki berkata kcpada Rasulullah
SAW, "Bila aku telah menyerahkan zakot kepada utusanmu. Apa aht
telah terbebas kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya?" Beliau
menjawab, "Ya. Jilm engkau menyerahkan zakat kepoda utusanht,
malu englrau telah lepas darinya kepada Allah dan Rasul-Nya.
pahalanya untulqnu, sedangkan dosanya adalah untuk orong yang
mengubahnya (menyalahgunakannya) ." fiIR. Ahmad)

)';fri;iUyl'fu 6y,iu & y, J';:r"of ,,r!; i, *
qilt'"6:"it o\:':i :Jv .6)k t:, ,i' J';:, ( :rju Arft

dL'6fb € qlt?nt of*r"#
2OZg. Dari lbnu Mas'ud, bot*^orryo Rasulullah SAW bersabda,
"Nanti sepeninggalht akan ada orang yang hanya mementingkan
dirinya sendiri dan ada pula hal-hal yang diingkarirqla." Para
sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, lalu apa yang engkau
perintahlran kepada kami?" Beliau menjawab, "Kalian horus
menunailran hakyang ada pada kolian dan memohonlah kepada Allah
apa yang menjadi hak kalian." (Muttafaq 'Alaih)
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:JJ),:^fix- bri,ffi $t J";:r'+ i,Su P;,Y0 t
t\,,*,t.i,l,w:';* elWr rL e#iqf ,a' orr oY' 'a'rri
'F it rrl :$ J W', r;J- 6 W C,l i''4;O

(;L:.-r','qu'-jL

2030. Dari Wail bin Huir, ia berlrota, "Aku mendengo, Ro,uiukah

SAW -l(etil@ ada seorang laki-laki bertanya kcpadanya-, 'Bagaimana

menurutmu bita kelak ada para pemimpin yang menahan hak kami

namun mereka menunut hak merefta pada knmi?' Beliau menjawab,

'Dengarlah dan patuhilah. Karena tanggungan merekalah dosa

merelra dan tanggungan ftalianlah dosa ftalion."'(HR. Muslim dan

At-Tirmidzi, ia menshatrihkannya)

qt *>iit;Ll ,l' J';, ( 'dj ,iv a2g;t i ;* *
.y 'iui \t}L ts'i!fi-6 tb1l);ii';*1 ,rfli o\!e'i':r:ot

1;'tr'rf1 i6r1

2031. Dari Basyir bin Khashashiyah, ia berkata, "Kami kntakan,

'Wahai Rasulullah, ada beberapa orang dari antara para pemungut

zalrat yang berlebihan terhadap kami. Apa boleh kami menahan

sekadar yang merelm lebihkan pada kami?' beliau menjawab,

'Tidak."' (HR. Abu Daud)

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits

tadi dijadikan dalil oleh Jumhur atas bolehnya membayarkan zakat

kepada pengruNa yang lalim, dan ini dianggap telah menggugurkan

kewajiban menunaikan zakat.Inilah yang pendapat yang benar.
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B a b : P erinta h P emu n grft Zalat Untuk Menyediaktn Zarl<at

Hewan Ternak di Tempatnya dan Tidak Membebani Pemilik
Harta dengan Biaya Pengantarannya

;r: jir t u:* rli :J$ W Ar Jy oi ,y,;d/. .tr l;; *

2032. Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
"Zaknt-zalrat kaum muslimin diambilkan pada tempot minumnya."
(HR. Ahmad)

*:ui* r;'i t) ,',i. tr'4-. y :i]ri a:r *u.!)2'e.:
t 

a''t:t1 
'r'\I'

2033. Dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud: "Tidak ado pengantoran
(harta zakat kepada pemungut zakat) dan tidak boleh menjauhlan
(harta zokat dari pemungutnya). Dan zakat-zaknt mereko hanya di
ambil di rumah-rumoh mereko."

Ibnu Ishaq mengatakan, "Makna 'laa jalaba', bahwa zakat
binatang ternak diambil di tempatnya, jadi tidak dibawakan kepada
petugas. Dan makna'laa janaba' bahwa pemilik harta tidak boleh
menjauhkan hartanya sehingga menyulitkan pemungut zakat untuk
mengambilnya." Sementara Malik menafsirkan, "Bahwa al jalab
adalah memacu kuda dalam lomba dengan digerakkan oleh sesuatu di
belakangnya untuk mendorongnya sehingga bisa berpacu. Sedangkan
al janab adalah menyertakan kuda lain di samping kuda pacuan
sehingga mendekat, lalu penunggangrya pindatr ke kuda tersebut lalu
berpacu." Pensyarah mengatakan, "Hadits ini menunjukkan, bahwa
petugas pemungut zakatlah yang datang untuk mengambil zakat dari
tempat pemiliknya, karena hal ini lebih memudahkan bagi mereka."
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Bab: Cara Menandai Binatang Temak Bila Beragam

,:^i<l'-^AJ" Gi ;.;ur ,.,,, ffi lut J'y., AL's*,Ju fr *
l. ,o /

(oL>;l) .:rAt,j).f tr)t :!'€. ^5,y

I

d!

2034. Dari Anas, ia berkata, *Alu menemui Rasulullah SAW

membawa Abdullah bin Abu Thalhah untuk ditahnikkants pada beliau,

lalu aku dapati tangan beliau sedang memegang alat penandal6,

beliau sedangmenandai unta zalmt." (HR.Al Bukhari dan Muslim)

.6Lir etb 4';3 W Ut J. *t,f6 j6'*:a,
2A35. Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah: "Aku masuk l<c tempat

Nabi SAW, saqt rtu beliau sedang menandai kambing pada

telinganya."

,itri .j:Jitt Pr €;tt,,'A,i$,frt,$i'u;{&i i:") e
:Jui ;f,-rrt f u ,'&f iC f+t f ,Zii i:ia f 'qf

(eatilrf4t'8W
2036. Dmi hid bin Aslam, dari ayahnya, ia berknta'kepada (Jmar,

"Di belakong ada unta yang buta." Umar berknta, "Apaknh itu dari
unta zakat atau unta upeti?" Aslam berknta, "Dori unta upeti" Ia
j uga mengatakon, " Ada tanda upeti padany a." (HP.. Asy-Syafi' i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ini
menunjukkan bolebnya menandai unta zakat, termasuk dalam hal

hewan ternak lainnya. Hikmahnya dalam hal ini adalah untuk

membedakanny4 di antaranya adalah bila ada yang menemukannya

maka bisa dikembalikan, dan bila dilihat oleh pemilik lamanya (ketika

15 Ditahnik adalah dioleskan sesuatu yang manis pada mulut bayi. (Penerj.)
t6 Yaitu alat yang dipanaskan untuk digunakan kayy (pengobatan dengan besi

panas).
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dijual) maka ia tidak membelinya karena telah menyodaqahkannya
sehingga tidak mengambil kembali shadaqahnya. Hadits di atas

menunjukkan perhatian pemimpin terhadap harta zakat dan
menangani sendiri pengurusannya serta bolehnya menangguhkan
pembagian, karena bila tergesa-gesa, maka tidak sempat ditandai.

BAB.BAB GOLONGAN YAI\IG DELAPAN

Bab: Fakir Miskin dan Minta-Minta

?ptt!,yU!:f4t;)J tW At J';:.,j$,jGi;;'sj ,e
'oLfr3;t.'-bit6-,s:Jt';44t Ct,gr;Jtst r'aljlt,t 1 9e:*t6

@Lie).(daif 4ir otu.!, , "
2037. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "R*ulultuh SAW bersabda,
'Orang miskin itu bukanlah yang tidak memiliki satu atau dua butir
kurmo, tidak pula sesuop atau dua suap (makanan), sesungguhnya
orang miskin itu adalah yang menjaga kehormatan diri (tidak minta-
minta). Bacalah jika kalian mau "Mereka tidak meminta kepada
orang secora mendesak" [Qs. Al Baqarah (2): 273J."' (Muttafaq
'Alaih)

gdt r'^At',!"1 ut;l rG'JA U y;1:^lt A, p "q,

|i*iti * qV!,i, i#ti' fr,lt;s6;:F6
(^)L i":\ .,_r6t ilQ'r'F- y', 

^)L b:^2*
2038. Dalam lafazh tjnrryur "Orang miskin bukanlah'orang yang
berkeliling kepada manusia kemudian mendapatkan sekepal qtau dua
lrepal roti, sebiji atau dua biji kurma. Tetapi orang miskin adalah
orang yang tidak mempunyai kekayaan yang dapat memenuhi
kebutuhonnya, dan tidak diketahui hal tersebut sehingga harus
dibantu, serto tidak berdiri untuk meminta-minta kepada manusio."
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(Muttafaq 'Alaih)

2039. Dari Anas, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda,
,,Meminta-minta tidak diperbolehkan kecuali bagi tiga orang: Orang

yang sangatfakir, orangyang mempunyai hutangyang banyak, otau

orrig yang harus *r*Loyo, diyat (ganti rugi)lz." (HR' Ahmad dan

Abu Daud).

rj d,'i:'AsrjJ ! 'ffi sr J';:, J$ ;Jv t;J i *t y *
'yAf, 

^*r1iy.t v1 i:;jr !3b .:q; 6'-, *n
2040. Dari Abdullah bin Amr, ia berknta, "Rasulullah SAW bersabda,

'Harta shadaqah Gaftnt) tidak halal bagi orang kaya dan tidak pula

yang htat berfterja."'(HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah dan

An-Nasa'i)

. iqyt';r3i)'),i;:;'J) yy',4 q'4
2041. Namun Ibnu Majah dan An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits

Abu Hurairah, dan Ahmad rneriwayatkan keduanya.

it J'yr ri,tlilt :irfii ,.;v;Li ,rr-;lt i "A*; i' ^iL f
'o! 

: )t;:t,;'tk 61 r'ktrt Q+'4i,ifut a 4\U W

t7 Maksudnya adalah seorang Muslim yang harus memberikan ganti rugi atas suatu

peristiwa yang mengakibatkan kematian atau luka berat tetapi ia tidak

mempunyai harta untuk membayarnya.
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$:r;f u,a :'tli;i J$', ,'Gfrrr;jr"r!fi
2042. Dari Ubaidillah bin Adi bin Al Khiyar, bahwa dua laki-laki
memberitahunya, bahwa mereka telah mendatangi Nabi SAW dan
meminta shadaqah (zakat) kepada beliau, lalu beliau memutar
pandangannya kepada merelca berdua, ternyata beliau memandang
bahwa mereka lant, lalu beliau bersabda, "Jika kalian mau, aku akan
memberi lrnlian. Namun (ketahuilah), tidak ada bagian untuk orang
knya dan tidak pula untuk orang lant yang mqmpu mencari na/kalt."
(HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i. Ahmad mengatakan, "Ini
yang paling bagus insnadnya.")

it* o, u ;.fu.:ffi .tr J;, JE,iv ,* i y*:r ;
(:rs ,ij 3;;f ht;, .,r; ,b

2043. Dari Al Hasan bin Ati, ia berkata, "Rasulullsh SAW iersabda,
'Ada hak bagi orong yang meminta, walaupun ia datang dengan
menunggang htdo."'GIR. Ahmad dan Abu Daud)

lJ *\i *';, JL'; 'ffi &r J';:, Jv :JG 6'*i V
t , ".. 

'
<Ufrti;'rr; jlr''Lf i;j,1 .'o;i

2044. Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Orang
yang meminta, sementara ia mempunyai senilsi satu uqiyoh, maka ia
telah rneminta dengan mendesak.'" (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-
Nasa'i)

#- 6 i:rb3 JL'; : Jtt & ls J"y r'*'yit i,F *
J :Jti eA;,!-tt:, ,!t J;, t_ t7u :e f n'82; Cy

1{s'rfij 5;i it:r> .^31:-'si *_TJ.

2045. Dari Sahl bin Al Hanzhaliyah, dari RosulutUn SeW, naiou
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bersabda, "Orong yong meminta, sementara ia tnempunyai sesuatu

yong mencukupinya, berarti ia telah memperbanyak bara jahannam."

Mereka (para sahabat) berkata, "l{ahai Rasulullah, apa maftsud

sesuatu yang menculatpinyo?" Beliau menjawab, "Sekadar yang

dapat ia makan di pogi atau malam hari." (HR. Ahmad dan Abu

Daud)

o1o. c c 11, o' c 6' I c z czt o 01' o z-

* ,al * ,4t- d F)t * A r5:-,. ,f 't' # f .,r-
a/

,^;y- J'^Yr JL';:# iur J;t i6 ,i6 L:'riN i :t y
r--,- :riu ^<.*: €-v\:k 'r1- r^t'r:d- lqt ti ^{iX -ie
.:-L' q$e"ti ,r*'r: o'.Xu :,SG $ai 61 lt 

'J';:,

,tur)*s.,y;ie ,'au')t, TG irr;'7i'f1 'rt:):) ,:^-;ir igrl

,"lJ,l: ;$L i,ii i,tt ;;L i * * o!*"'t,,-*:, Lt.
' , . o zc 4t, c' c 6t t c z

e+ / ;f )t Y * r^'>"r oe

2046. Dari Hakim bin Jubair, dari Muhammad bin Abdurrahman bin

Yazid, dari ayahnya, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berl<ata,

"Rasulullah SAW bersabda,'Barangsiapa meminta (shadaqah)

padahal ini mempunyai apa yang mencukupinya, maka pada hari

kiamat nanti ia alan datang dalam keadaan kulitnya tercoreng-

coreng -atau terftelupas- pada wajahnya.' Mereka (para sahabat)

bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa yang dianggap mencukupinya?'

Beliau menjawab, 'Lima puluh dirham atau emos yang senilai dengan

irz."' (HR. Imam yang lima. Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi

menambahkan: "La.lu seorang laki-laki berkata kepada Suffan,

"Bahwa Syu'batr tidak menceritakan dari Hakim bin Jubair." Suffan

berkata, "Ini diceritakan kepada kami oleh Zubaid dari Muhammad

bin Abdurrahman bin Yazid.")

3O4 - Uuthtashar lletlut Authar



;;'St ,-.*. kk fi;it'0t,ffi ar J?rju 'ju 
?;.'*

;jr:,'r!1 ;tj:r; .L T.v ;i 'G \ittLL FS, JU oi yt ,'&:
, -,

(;3.;:t'e--itj'Afr,t
2047. Dari Samurah, ia berkata, "Rasulullah i)W UooOao,
'Sesungguhnya meminta-minta itu adolah kelelalwt y(mg mencoreng

pada wajahnya, kecuali seseorang yang meminta kcpada seorang
penguasa atau dalam hol yang memang harus."'(HR Abu Daud, An-
Nasa' i dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

i'*i ,:'a o\,:Ji-W !, J';:r'+:Jv,;;j'd.i"*
'. f o ti to. ,7., 1'- .. ,o ,-o . .; . i-.)i i t'F cr,Li.lr f i.'#; i ,rtrb* ,::* db ?b*

dL";rb le ji;tbA,t, l,:-
2048. Dari Abu Hurairah, ia bertrata, "Aht mendengm Rasulullah
SAW bersabda, "Bila seseorang di antara lcalian pergi pagi-pagi lalu
menganghrt kayu bakar di punggungnya, kemudian bersludoqah
darinya dan tidok meminta-minta lepada or(mg lain, mska itu lebih
baik baginya doriryda numinta l@Nda orurg lain yng mungkin
me mber inya dan mungkin mcrulalmya." (Mucafrq'Alaih)

,Si' ;- Jti,i k A;f 
',6t 

;L i =& 4t f b;f e3

(?6i.tttlt'cif h;).!3 e.'tl Ji:+ i;
2049. Oari iOu Hurairah juga, dari Nabi SAW futiau bersabda,
"Barangsiapa yang meminta harta l@Wdo marutsia untuk
memperbanyak kekayaan, berarti ia telah meminta bua api. Karens
rtu, ia bisa memilih untuk menyedikitkan otau memperbanyak." (HR-

Ahma4 Muslim dan Ibnu Majah)
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;-{.';le# ar J';:.,'+,Jv'Gct'e!; ly *
rjr;,{r'j'l': W r*, :r?1.O, !* ? n fi V U"s'F

Oli;6.,> .gtlr fr b'r, .r
2050. Dari Khalid, dori Adi Al Juhani, ia berknla, "Aku *rd,ngo'
Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang diberi suatu kebaikan

dari saudaranya tanpa diminta dan tidak menunggunya

(mengharapkannya), makn hendaklah menerimanya dan ttdak

menolalmya. Karena sesungguhnya itu adalah rezeki yang dialirkan

All ah kepadanya." (HR. Ahmad)

r*X-ffi I' J'rJ,rits ,i'rt';iit- i|iu.* it *
4"!;G 6y ,{L |J6 .,r py',ii';",; yi ,i'.r6',irsat

ry $ ! (;2 ,i'i,)i ,,yc rj :;i * u?tl'; Jttt t:;

6L';rt) .:a*
2051. Dari lbnu (Jmar, ia berkata, "Aku *rndrngo, [Jmar

mengatakan, 'Rasulullah SAW pernah memberiht pemberian, lalu aku

katakan, 'Berikanlah itu kepada yang lebih fakir daripada aku.'

Beliau pun bersabda, 'Ambillah ini. Jika datang kepadamu dori harta

ini, sementara engkau ttdak mengharapknnnya dan tidak pula

memintanya, makn ambillah. Tapi bila tidak demikian, maka

janganlah engkau memperturutlan hawa nafsumu."' (Muttafaq

'Alaih)
Sabda beliau (Orang miskin itu bukanlaft ... dst.), pensyarah

Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa

orang miskin adalah orang yang tidak kaya namun tidak merusak citra

dirinya dengan meminta-minta kepada orang lain, tapi tetap bersikap

seolah berkecukupan. Dengan begitu berarti ia termasuk orang yang

menahan diri dari meminta-minta. Hadits ini dijadikan dalil oleh

mereka yang berpendapat bahwa orang fakir lebih buruk keadaannya
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daripada orang miskin. orang miskin adalatr orang yang memiliki
harta tapi tidak mencukupi kebutuhanny4 sedang orang fakir adalah
orang yang tidak berpunya, hal ini ditegaskan oleh firman Allah
Ta'ala "Adapun bahtera itu kepunyaan orang-orang miskin yang
belrerjo di laut" (Qs. Al Kahfi (18): 79).

Sabda beliau (Meminta-minta tidak diperbolehkan kecuali
bagi tiga orang: Orang yang sangat fakir, orong yang mempunyai
hutang yang bonyok, atau orang yang harus membayar diyat (ganti
rugi)), pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan bolehnya
meminta-minta bagi ketiga golongan tersebut.

Sabda beliau (Harta shadaqah (zakot) tidak hatot bagi orang
kaya dan tidak pula yang kuat berkerja), pensyarah mengatakan: Ini
menunjukkan, bahwa sekadar kuat tidak menghilangkan hak
menerima zakat, kecuali bila disertai dengan 'bekerja'. Hadits ini
menunjukkan, bahwa pemimpin atau penguasa hendaknya mengerti,
waspada dan mengetahui kondisi masyarakatrya, karena harta zakat
itu tidak halal disalurkan kepada orang kaya dan orang kuat yang
mampu bekerja, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Dan itu juga harus dilakukan dengan halus.

Sabda beliau (walaupun ia datang dengan menunggang
kuda), ini perintah untuk berbaik sangka terhadap sesama muslim
yang merendahkan dirinya dengan meminta-minta, maka hendaknya
tidak disambut dengan buruk sangka, akan tetapi hendaknya dihormati
dengan menampakkan kesenangan terhadapnya, dan menganggap
bahwa kuda yang ditungganginya adalah kuda pinjaman, atau
menganggapnya termasuk orang yang berhak mendapat zakat
walaupun kaya sebagaimana yang menanggung denda orang lain atau
orang berhutang karena mendamaikan sesama muslim.

Sabda beliau (Sesungguhnya meminta-minta itu adalah
kelelahan yang mencoreng pada wajahnya, kecuali seseorang yang
meminta kepada seorang penguasa atau dalam hal yang memang
harus), pensyarah mengatakan: lni menunjukkan bolehnya meminta
zakat dari penguasa, atau dari bagian seperlima atau dari baitul mal
atau yang serupa itu. Ini mengkhususkan dalil-dalil yang bersifat
umurn yang melarang meminta-minta. Hadits ini juga menunjukkan
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bolehnyameminta-mintadalamkeadaandaruratdankebutuhan
mendesakyangtidakadacaralainkecualimeminta.SemogaAllah
melepaskan kita dari kesulitan-

Sabda beliau (Bila seseorang di antara kalian pergi pagi-pagi

lalu mengangkut kayu bakar), pensyarah mengatakan: Hadits ini

mengandung anjuran- menahan diri dari meminta-minta' walaupun

seseorang harus meredahkan dirinya datam mencari rezeki dan

mengalairi kesulitan. Seandainya meminta-minta itu tidak dianggap

b"*k dalam pandangan syariat, tentu pekerjaan itu tidak dipandang

lebihutamadaripadameminta.minta.Halinikarenakerapdialami
oleh peminta-peminta yang berupa kehinaan meminta dan kehinaan

ditolak saat tidak diberi, Jementara bagi orang yang memberi tidak

ada kesempitan pada t rrt*yu walaupun ia memberi kepada setiap

onmg yang meminta

SaMabetiarr(Jikafutangtepadamadorihortflinh
senuntara engleau tidflk mcngharaplcannya dan tidak pulfl

memintanya,mlleaambillnh.Tapibitatidakdemi*ian,maka
janganlai engkau memperturutkan hawa nafsumu)' pensyarah
-ro"Igdrk*: pimberian Nabi SAW kepada Umar adalah karena ia

dipe[erjakan oleh beliau, sebagaimana yang disebutkan di dalam

hadits tbnu As-Sa'di.

Beb: Petuges Penungut 7"koit

2052.DariBusrbinSa'id,bahwasanyalbnuAs-Sa'di-AlMaliki
berkata, "Aktt dipekerjakan oleh Umar untuk mengurus zalail' setelah
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selesai don aht menyerahknn urusannya kepadanya, ia menyuruhku
untuk rnenerrna upah, maks aku katakan, 'sestmgguhnya aku
melah*awtya korena Allah.' Umor pun berkata, 'Ambillah opo yang
diberikon kepadamu, karena sesungguhnya aku pun pernah berbuat
pada mass Rasulullah SAW lalu beliau memberiku upah, lalu aku
katakan seperti yang engkau katakan itu, namun Rasululloh SALV

berkata kepadaku, 'Bila engkau diberi sesuatu tanpo engkau minta,
moko makanlah dan bershadaqahlah."' (Muttafaq'Alaih)

';'J->itr',,(t ,;L'ir -r* .r- o)L;t ; 4., ;. aUXt ;
J;,6:Jr- rLi '&r''; .'ii.ffi i,; ,I;, J|XAt ,*
;'u,Jrt'ri: i (,'+l .>vi-.1e)t :'.y ,p t:;:Sr: Ug ,yt

f."vf I i:iatil isw .u1t ,s\i- (,'e)l',j',:i3 ,al;L)r

(Ftctr "tU) .,./6t Lr'ri ,f Ct,.iLi,.X )T.,t,
2053. iart Al Muththalib bin Rabi'ah bin At Harits bin Abdul
Muththolib, balrwasanya ia dan Al Fadhl bin Al Abbqs menemui
Rasulullah SAY. Ia menceritakan, "Kemudian salah seorang kami
berbieara, ia mengatakan, 'Wahai Rasulullah. Kami datang
kepodomu agor engkau menugasknn kami pada harta shadaqah

{nkat) ini sehingga kami mendopat madaat sebagaimana orang lain
mendapatkan rnanfoatnya. Kami akan melalcsanaksn untulvnu apa
yang dilalrsanakan oleh orang-orang.' Maks beliau bersabda,
'Sesungguhnya harta shadaqah itu tidak pantas bagi Muhammad dan
lreluarga Muhammad, kareno itu adalah kotoran manusia."' (HR.
Ahmad dan Muslim)

fir,u f)*;t.4y'q)
2054- Dal"m lafazfi iainnya: *Tidak halal bagi Muhammad dan tidak
pula bagi keluorga Muhqmmad."
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o!, t\i '*i' b;tAr"of ,W I't J'J,1r iti 'i6 ,;";'di *
u'ti' olt' iy*i"- el* ^, ^* f;';'.t''t< i,ll c';*'-

Qt|rt) -r!^a";tLl '0

2055. Dari Abu MuSa, ia berlrata,, 
,,no,,t,,ttot,.SAW bersouio,

'sesungguhnya petugas peniaga horta yang muslim lagi iuiur' yang

*ungriiorl<an apa yang diperintahlron kepadanya secara sempurna

tagi lenglrap drn[on- lceietaan hytinya hingga menyerahlcannya

lrcpada yang dip;rintahkan kepadanya' maka ia termosuk salah

, iorong- prmberi shadaqah'"' (Muttafaq' Alaih)

' ,$'));ts:'; tr eir:t:,iZ't y i,tv ffi'4t,,*i:t|; *
1i:rt; i: 

^t:r) 
.J'rtb'tb',dJ',i;i

2056.DariBuraidah,duiNabisAw,beliaubersabda,,,Barangsiapa
yang lrami pekerjakan pada suatu pekerjaan' lalu kami memberinya

rezeki,malrayangiaambilselainituadalahlrccurangan."(HR.Abu
Daud)

PensyarahRahimotrullah Ta'ala mengatakan: Ucapan Umar

(lalubeliaumemberikaupah)yaknimemberikuupatrkerjadan
menetapkan jabatanku. Hadits ini menunjukkan, bahwa bekerjanya

petugas pemungut zakat meqiadikannya berhak atas rpah' Hadits ini

j,rgu *"o*lukkan bahwa oftmg yang bemiat menyumbangkan tenaga'

ia boleh mengambil upahnya t"t"ruu bekerja (walaupun sebelumnya ia

berniat suka rela, y"k"i tttp" imbalan upah)' Karena itutah penulis

mengatakan, "Hadits ini menunjulkan bahwa bagran petugas (amil

zakat) adalah haknya, walaupun ia berniat suka rela atau tidak

mensyaratkan sebelumnYa"

Sabdabeliau(Sesungguhnyahartashadaqahitatidakpantas
bagi Muhammad ioo X"ioo'go Muhammad' katena itu adalah

kotoran *oourio7, ini menjelaskan alasan pengharamannya dan

tutunanagarkeluargabetiautiduk*.-akankotoran.Disebutkotoran
karena harta itu adalah pembersih harta dan jiwa manusia'
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sebagaimana firman Allah Ta'ala, ,,Dengon zakat itu kamu
membersihknn dan menyucikan merekn." (es. At-Taubatr (9): 103),
ini merupakan perumprrmaan. Hadits ini mengandung isyarat, bahwa
yang diharamkan bagi keluarga beliau adalah shadaqatr yang wajib
(yakni zakat), adapun shadaqatr suka rela, menurut Al Khithabi dan
yang lainnya, ijma ' (konsesus umat Islam) menyatakan bahwa itu juga
haram bagi keluarga Nabi SAW. Sementara menurut Asy-Syafi,i
bahwa itu halal bagi keluarga beliau menurut pendapat mayoritas.
Konteks hadits menunjukkan bahwa itu tidak halal bagi mereka,
bahkan sekalipun cara memperolehnya melalui bekerja pada bidang
tersebut (yakni sebagai amil zakat). Demikian pendapat Jumhur.
Penulis mengatakan, "Ioi mengindikasikan larangan mengangkat
petugas dari kalangan keluarga."

Sabda beliau (Sesungguhnya petugos penjaga harto yang
muslim lagi jujur, yang mengeluarkan opa yong diperintahkan
kepadanya secara sempurna lagi lenghap dengan herelaon hatinya
hingga menyerahkannya kepada yang diperintahkan kepadanya,
maka ia termasuk salah seorang pemberi shadaqah), pensyaratr
mengatakan: Pengertiannya, bahwa ia memperoleh pahala
sebagaimana pahala yang diperoleh pemberi shadaqatr tersebut. Ibnu
Ruslan mengatakan, "Termasuk kategori penjaga harta adalah orang
yang difugaskan seseorang untuk mengrnrx; keperluan makan
keluarganya, yaitu terhadap wakilny4 budakny4 istrinya, anak-
anaknya dan para tamunya."

Sabda beliau (Barangsiapa yang kami peherjakan poda suotu
pekerjaan dst) menunjukkan bahwa bag pekerja tidak halal
mengambil tambahan dari yang ditetapkan oleh yang menugaskannya.
Maka yang diambilnya setelah itu termasuk kecurangan (korupsi).
Hadits ini juga menunjukkan bolehnya pekerja (petugas amil zakat)
untuk mengambil haknya dari yang ada di bawatr kekuasannya
(namun tidak lebih dari yang ditetapkan oleh yang menugaskannya).
Karena itulah penulis mengatakan, "Di sini terkandung peringatan
tentang bolehnya petugas mengambil haknya dari yang ada di bawah
kekuasaannya, lalu ia menyisihkan untuk dirinya sendiri.,,
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Bab: Para Mu'allaf (Yang Dibujuk llatinya)
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*

2057. Dari Anas, bahwasanya Rasulullah sAW tidak pernah diminta

sesuatu dalam Islam lcecuali beliau memberinya' Kemudian pada

suatu ketilu seorang taki-taki mendatangi beliau dan meminta sesuatu

kepada beliau, lali betlau memerintahkan untuk diberikan domba

y*S banyakyang berada di antara dua bukit, yaitu dari domba zakat'

Kemudian laki-laki itu kBmbali t<epada lcaumnya lalu berkata, "wahai

kaumku, masuk Islamlah kalian, ftnrena sesungguhnya Muhammad

biasa memberi pemberian sehingga tidak akan takut miskin." (HR'

Ahmad dengan isnad shahih)

et,:o:Jii,ry.'si )*r;jffi I' J';, oi'+ I )f *
'"; ,* ,t?rht * .f:b'!; Glt'oi'^A3 '',*/ '!'fi \L)

'Jt tti q!t: i,y'St Lt?r'"tr')t ,Y{ i\,yt, 
"'t* 

(i :Jv

LFtrA?',t,,s1il'r,ct:ii d,Lf 
'$: ,*: .*l: ,1e

e -Att, Itig?gh, ;;t; )t,tlrrti'f?t,*(t
pt';; ffi l' )';, * d,"oi -i " i'l + ii :k

<ie'$rt\;i irt'1

2058. Dari Amr bin Taghlib, bahwasanya Rasulullah sAW diserahi

harta atau tawanan (wanita dan anak'anak), lalu beliau

membagil<nnnya. Beliau memberilan kepada beberapa orang dan
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tidak memberikan kepada beberapa orang lainnya. Lalu sampai
khabar kepada beliau, balrwa orong-orang yang tidak diberi itu
mengingkari hal itu. Maka beliau memuji Allah dan mengagungkan-
Nya lalu bersabda, "Ammo ba'du. Demi Allah. Sungguh aku telah
memberi seseorang dan melewatkan seseorang. Orang yang tidak aku
beri lebih aht cintai daripada yang aku beri. Aknn tetapi, alat
memberi sejumlah orong karena melihat kekhawotiran dan ketidak
sabaran pada hati mereka. dan aht melewatkan sejumlah orang
karena di dalam hati mereko ada rasa culatp dan kebaikan, di antara
merelra adalah Amr bin Taghlib." Demi Allah. Perkataan Rasulullah
SAll ini lebih alru cintai daripada alat memiliki unta merah. (HP..
Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Kedua hadits ini
menunjukkan bolehnya membujuk bagi yang imannya belum mantap,
yaitu dengan harta Allah 'Azza wa Jalla.

Bab: Untuk Memerdekakan Hamba Sahayar lni Mencakup
Mukotab dan yang Bukan Mukatab

Ibnu Abbas mengatakan, "Tidak mengapa memerdekakan
budak dengan zakat hartanya." (Ahmad dan Al Bukhari
mengemukakan ini darinya)

,;; *'d,' ,i* W ,4t J\'srrTiie ,Jv flG / lSt f,,
.r.+:St il:r'zAt 

"*i 
:Ju;" .)61 ,y'G'd-: ilt A';.i

;:;i'o1t a7Jlt 6*La,y ,ju i,-,-,r'd;f ti ;;rt--,Ju"
t e ,

(Wfn6'';litrr> .V e;4"0i as:St *j*.
2059. Dari Al Bara' bin 'Azib, ia menuturkan, "seorong laki-laki
datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Tunjukkanlah aku kepada
suatu amal yang dapat mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku
dari neraka.' Beliqu bersabda, 'Merdekakanlah jiwa seseorang dan
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tebuslah budak.' Laki-laki rtu berknta lagi, 'Walni Rasulullah,

bulrsntrah itu artinya sama?' Beliau meniowab, 'Tidok'

Memerdelralran jiwa adaloh englcau memerdekakonnya sendiri,

sedanglran menebus budak adalah engkau membantu menebus

hargarrya-'" (HR. Ahmad dan Ad-Daraquthni)

'o-, qr€i:,irr ,rr "r; 'i? '-^x ,Js ffi Ut'oi ;;; "rri "*

itil) .lr:;ill €t3t),,ritri 'rJ-;,s!t Utl36 ,:, ,b
13:6$yi:;lr

2060. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW be,sabia, "Tiga

golongan yang kesemuanya meniodi hak Allah (untuk menolong

merelra): Orang yang berperang di ialan Allah, al mukatab yang ingin

membayar (tebusannya) dan orang yang menikah ftorena ingin

menjaga kesuciandiri.' (HR. Imam yang lima kecuali Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Para ulama

berbeda pendapat mengenai penafsiran ayat "Untuk memerdeknkan

budak." (Qs. At-Taubah (9): 60), mayoritas ahli ilmu mengatakan,

bahwa yang dimaksud adalah mulratab (hamba salraya yang dijanjikan

tuannya untuk dimerdekakan dengan cara menebus dirinya) itu

ditolong dengan hafia zakat sesuai ketetapan yang telah disepakati.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Hasan Bashri, Malilq Ahmad bin

Hanbal, Abu Tsaur dan Abu ubaid, juga kecenderungan Al Bukhari

dan Ibnu Mundzir, batrwa yang dimaksud dengan itu adalah: Membeli

hamba sahaya untuk dimerdekakan. Mereka berdalih, batrwa bila ayat

ini khusus mengenai budak muftatab, maka termasuk ke dalam

kategori oftrng yang berhutang, karena ia memang berhutang,

sedangkan membeli budak untuk dimerdekakan lebih utama daripada

membantu budak mukatab, sebab ia bisa ditolong namun belum

sampai merdeka, karena muftatab itu masih sebagai budak bila masih

ada sisa harga yang harus dilunasi, lagi pula membeli itu lebih mudah

dilaknkan setiap waktu daripada muftatab. Az-Zrfrn mengatakan,

"Keduanya termasuk dalam kategori ini." Penulis mengisyaratkan
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demikian (sebagaimana tercantum pada judulnya), dan yang tampak,
bahwa ayat ini berkenaan dengan kedua kondisi tersebu! sementara
hadits Al Bara' menunjukkan bahwa menebus budak bukan berarti
memerdekakannya, dan bahwa memerdekakan dan membanfu budak
mukatab untuk melunasi kekurangan harga yang telah disepakati,
adalah termasuk amal yang mendekatkan ke surga dan menjautrkan
dari neraka.

Bab: Orang-Orang yang Terlilit Ifutang

2061. Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Meminta-minta
tidak diperbolehknn lcecuali bagi tiga orang: Orangyang sangatfokir,
orang yong mempunyai hutang yang banyak, atau orang yang harus
membayar diyat (ganti rugi)t8." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

/ n -io . -

i-icL-LrLt :*.v a.ai,V rj'q'"i q_ $ -fi*tr

i:-, t\r3-*, ,JGiri- f 4 eq'ai ;-:t *;lt'i'di
,yli dr e:i q*U &fru'&t:.i "trr, -,*
-,t--, u vt i * J; .'ift:-,Jr'i 

"ii,:;6'u.),) 
Utbi'rr)

r8 Maksudnya adalah seorang Muslim yang harus memberikan ganti rugi atas suatu
peristiwa yang mengakibatkan kematian atau luka berat tetapi ia tidak
mempunyai harta untuk membayarnya.
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2062. Dari Qubaishah bin M*hariq At Hilali, ia berkata, "Aht telah

menanggung suatu beban (hutang), lalu aku menemui Nabi SAW

untuk-ieminta (shadaqah agar bisa) menutupinya, mapa beliau

bersabda, ,Bersabarlai htnggo datang shadaqah (zalraq pepada

lrami. Nanti kami perintahkan untuk diberikan kepadamu.' Kemudian

beliau berkata, 'wahai Qubaishah, sesungguhnya meminta-minta itu

tidak halal bagi seseorang t@cuati salah satu dari tiga orang, yaitu:

orang yang ietah menanggung beban, makn diholalkan baginya

meminta-minta hingga ia mendapotkarurya kemudian berhenti (tidak

meminta-minta tagi); orang yang tertimpa musibah besar sehingga

menghancurknn hartartya, maka dihalalkan bagiruya meminta-minta

hingga ia mendopatkan sesuatu yang dapat menopang

prijWauponnya -atau beliau mengatakant yang dapat menutupi
-lcebituhan 

hidupnya-; dan orang yang tertimpa kefakiran hingga ada

tiga orang beiahnt dari kaumrrya yang menyatakan' 'Si fulan telah

tirttmpa lnyrkiror,' maka dihalalkan bagiruya meminta-minta hingga

ia mendapatknn sesuotu yang dapat menoryng penghidupanrrya -atau

beliau mengatakani yang dqat menutupi kebutuhan hidupnya-.

Adapun selain itu, walwi Qubaistuh, adalah horam' yang dimakan

oleh yang mengerialaruyaiuga ltora'n'"'(I{R Ahmad' Muslim' An-

Nasa'i dan Abu Daud)

PensyarahRahimahutlahTa'alamengatakan:Ucapan
Qubaishalr {menanggung suatu beban) maksudnya adalah beban

yang harus dipikul dengan cara berhutang sehingga ia harus

melunasinya dalam rangka mendamaikan orarg yang bersengketa'

Dihalalkan baginya meminta-minta karena alasan ini dan ia berhak

memperoleh harta dari zakat.

Sabdabeliau(musibahbesar)ialahyangmenghancurkan
harta dan menghilangkanny4 seperti banjir dan kebakaran'

SaMa beliau Oang dapot mcnopang penghidupannya) yutrt

sesuatu yang dapat menjatankan rcda kehidupannya yang ia butuhkan'
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Sabda beliau (tiga orong berakal dari haumnya yong
menyatakan) karena mereka memberitahukan tentang kondisinya dan
mengetahui perkara yang sebenarnya, sebab adakalanya kekayaan itu
tidak diketahui kecuali oleh orang yang benar-benar mengetahui
keadaannya. Konteksnya menunjukkan minimal pernyataan dari tiga
orang berakal.

Bab: Penyaluran Zakat untuk f i Sabilillah dan Ibnu Sabil

,t'1t1,'i:rrrk y,ffi ir J;riG,iG * oj *
.'!?'-{_'rf u'q;i! eL'6:'2i_ _b ,G \f ,F i.r :i a' F

(rr;'j1igr1
2063. Dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasululloh SAW bersabda,
"Shadaqah (zakat) tidak halol bagi orang kaya kecuali untuk fi
sabilillah atau ibnu sabil atau tetangga miskin yang diberi shadaqah,
lalu ia menghadiahkan kepadamu atau mengundangmar." (HR. Abu
Daud)

,l9.r7tp,t.,f ,'tile, *A. :alJ,A.Oy {'i:r*st l;,t
e,s:,j,l1i d, y G:'bi,* jf ,l' W'q. )b \i,l:c .:i

(*6 ufr;jr,';) 
^j:r) 

.'d
2l64.Dalam lafazhlainnya: "shadaqali (zakat) tidak halal Orgi oron[
ksya kecuali lima orang: Petugas (amil) yang mengurusinya, orang
yang membelinya dengan hartanya sendiri, orang yang terjerat
hutang, orang yang berjuang di jalan Allah, atau orang miskin yang
mendapatkan shadaqah (bantuan) dari zakat tersebut kemudian ia
menghadiahknnnya kepada orang kaya.- (HR. Abu Daud dan Ibnu
Majah)
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206s. Dari lbnu Las At Khura'i, ra birkata, "Nabi SAW membowaknn

lrami shadaqah (zakat) di atas unta ke tempat haji-" (HR. Ahmad, A1

Bukhari juga menyebutkannya secara mu'allaq)

;fr, ,ltt 1#,'€Q t,S-.|F ti*"))Ll ,^:-*<li S;"?i *
'-?'ir W'o4r'itt .;i ,:iir 6'r'JC .i;St c'';tri

,b ei,;Ji,r'dii:W lnt J't-,io't q"'oi i;:v 'i u;
(*i irtty .ar

2066. Dari (Jmmu Ma',qal Al Asadiyah, bahwa suaminya

merryerahfton unta untuk fteperluan fi sabilillah, sementara ia (Ummu

Ma;qat) ingin melalsapan umrah, lalu ia meminta unta itu pepada

suaminyT nomun ia menolah kemudian ia menemui Nabi sAW dan

menceritakan lul tersebut, maka beliau pun memerintahlan untuk

memberikanrrya. Rasulullah MW bersabda, 
*Haii dan umroh adalah

fi sabilillah." (HR Ahmad)

"*(i'airi ,,y?iry? f 1*r, i' * i'rr;E
,bA,y'i-'H ,k $ ,sr'j ,7r:>)r*W inr J'r,
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318 - futhtasher llettut Aut{rar



.t-2 .A t--
()Jlr rl ol_rJ)

2067. Dari Yusuf bin Abdullah bin salom, dori nenebqta, (Jmmu
Ma'qal, ia berkata, "Ketika Rasulullah sAW hendak meraksanokan
haji wada', kami mempunyqi seekor unta, lolu Abu Ma,qal
menjadikannya untuk kepentingan fi sabilillah. Lalu kami terkcno
penyakit, Abu Ma'qal pun meninggal. Kemudian Nabi SAW
ber anglrat, s e te lah me nye le s oikan haj inya alat mendatangirrya, beliau
berkata, 'Wahai Ummu Ma'qal, apa yang mengltalangimu berangkot
ftersama lrami)?' Ia (Ummu Ma'qal) menjawab, ,Kami telah siap-
siap, aknn tetapi Abu Ma'qal meningal. Dulu ksmi memwrryai seelar
unta untuk digunalran melaksanakan haji, namun Abu Ma'qal telah
berwasiat agar dijadiknn untuk kepentingan fi sabitillah." Beliau
berkata, 'Mengapa engkau tidak beranglmt dengan mengendmairrya,
karena sesungguhnya haji itufi sabilillah juga.,,, (HR. Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(kecuali untuk ft sabilillah), yakni untuk yang berperang di jalan
Allah sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat terakhir.

sabda beliau (Ibnu sabil), menurut para ahli tafsir, adalatr
musafir yang terkatung-katung di perjalanan, ia berhak menerima
shadaqah (zakat) walaupun ia orang kaya.

Sabda beliau (Petugas (amil) yang mengurusinya), Ibnu
Abbas mengatakan, "Termasuk dalam kategori ini adalah petugas
pemungut zakat, pencatatnya, yang membagikannya, yang
mengumpulkannya, yang menj aganya dan koorinator iokal, yaitu
semacam pemimpin kabilah. semuanya adalah 'amil,nannun yang inti
adalah petugas pemungut sementara yang lainnya adalah
pembantunya.

Sabda beliau (orang yilng memberinya dengan hartonya
sendiri), ini menunjukkan bolehnya seseorang membeli barang zakat
bila barang itu bukan zakat da'"i dirinya sendiri, dan bagi orang yang
menerima barang zakat boleh menjualnya dan hukumnya tidak
makruh. Ini juga menunjukkan bahwa zakat dan shadaqah bila telah
berubah kepemilikannya, maka statusnya berubah, namanya sebagai
zakat pun telah hilang, sehingga berlaku padanya hukum-hukum
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umum yang biasa berlaku padanya.

Sabda beliau (orang yang berhutang), penulis mengatakan,

"Maksudnya ialah orang yang menanggung beban hutang dalam
rangka mendamaikan orang yang bersengketa, sebagaimana yang
disebutkan di dalam hadits Qubaishah, bukan untuk kemaslahatan
pribadi, hal ini berdasarkan hadits Anas. "otau orang yang harus
membayar diyat (ganti rugi)."

Hadits ini menunjukkan bahwa harta zakat tidak halal bagi
orang kaya kecuali lima golongan tersebut.

Sabda beliau (haji dan umrah jusa Ji sabilillah). Hadits-
hadits di atas menunjukkan bahwa haji dan umrah termasuk fi
sabilillatr. Adapun orang yang menetapkan sesuatu dari hartanya
untuk kepentingan fi sabilillah, ia boleh mengalihkannya untuk
mengangkut orang-orang yang melaksanakan haji dan umrah, bila
yang ditetapkannya itu berupa kendaraan yang bisa mengangkut
jema'atr haji dan umrah. Hadits-hadits ini juga menunjukkan bolehnya
mengalihkan sebagian harta zakat yang diproyeksikan untuk fi
sabilillah kepada kepentingarl haji dan umrah.

Bab: Cakupan Delapan Golongan

;i .LLr:A ffi ar J';:r'.-;ii ,jG ,'6.r''Lsr :)at / )c, f
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2068. Dari Ziyad bin Al Harits Ash-Shada'i, ia berkata, "Aht
mendatangi Rasulullah SAW, lalu alu berbaiat (berjanji setia)

kepadarrya. Kemudian seorang laki-laki datang dan berkata, 'Berilah

aht dari harta shadaqah (zakat).' Maka Rasulullah SAW berluta
'sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan seorang

nabi maupun yang lainnya dalam hal harta shadaqah (zakat),
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sehinggo Allah sendiri yong menetapkan. Lalu Alrah membagirrya
menjadi delapon bogian. Jika engkau termasuk di antara bagian-
bagian itu, alru alwn memberimu."'(HR. Abu Daud)

al:JJ +-G J1 l;;1 :*-e Ut'oi ,,s:j-s
',ilL tiL"rlt'i "F, 

6:-:r:),_*
2069. Diriwayatkan juga, bahwasanya Nuui saw uert<ata tcepaaa
Salamatr bin shakk,"Pergilah kepada pemilik shadoqah Bani Zuraiq,
lalu l@talran lrepadanya agar ia menyerahknnnya kepadamu.,,

Pensyarah Rahimahullah ra'ala mengatakan: Riwayat ini
bertentangan dengan riwayat-riwayat shahih yang menyebutkan
batrwa Nabi sAW membantunya dengan setandan kurma. Namun
penulis mengemukakan riwayat ini hanya sebagai dalil bahwa
menyalurkan zakat kepada yang berkewajiban membayar kaffaroh
(tebusan dalam Islam) adalah boleh.

Al Muwaffaq Ibnu euddamah mengatakan di dalarn Al
Muqni': Dianjurkan pendistribusian zakat kepada semua golongan
yang telah ditetapkan. Namun bila diserahkan kepada satu orang saja,
maka itu juga boleh. Ia juga menuturkan, bahwa tidaklah cukup
mendistribusikannya kecuali kepada tiga orang dari setiap golongan
selain'amil, karena bagi 'amil boleh hanya satu orang.

Disebutkan di dalam Asy-syarfu Al Kabir: Dianjurkan
pendistribusian zakat kepada semua golongan atau yang
memungkinkan dari antara mereka, karena dengan begitu sudah bisa
terlepas dari perbedaan pendapat mengenai hal ini, dan
pendistribusian dianggap cukup secara meyakinkan. Jika disalurkan
hanya kepada satu orang saja, maka itu juga cukup. Ini merupakan
pendapat LJmar, Hudzaifah dan Ibnu Abbas. Dan diriwayatkan dari
An-Nakha'i, "Jika harta zakat itu banyak, bisa dibagikan kepada
semua golongan, namun bila hanya sedikit maka boleh disalurkan
kepada satu golongan saja." Malik mengatakan, "perlu diperhatikan
sisi kepentingan dari mereka (yang berhak menerima zakat) dan yang
lebih mementingkan harus didahulukan."

;a;r)jt W
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Bab: Haramnya Shadaqah Bagi Keluarga Hasyim dan Para

Budaknya, Namun Tidak Termasuk Para Budak Milik
Suami/Istri Mereka

LAJ,)- (_>

-AeJ-.dl
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2070. Dari Abu Hurairah, ia berftata, "Al Hasan bin Ali mengambil

sebutir lwma dan memasukkan ke mulutnya, maka (l@tika

melihatnya) Rasulullah SAW berkata, "Muntohkan, muntahkan.

Tahutrah engkau, bahwa kita tidak boleh memakan shadaqah

(zakat) ?" (Muttafaq' Alaih)

.:i:t*st,ik't fl:;*|,
2071. Dalam riwayat Muslim: o'bahwa shadaqah iotoO tidak halal

bagi kita."

4)L| dJ. ffi at'Jt-, oi -ffi it J'y-, j;- ett';) *
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2072. Dari Abu Rafi', mantan budak Rasulullah SAW, bahwasanya

Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki dari Bani Makhzum untuk

mengambil shadaqah (zakat), lalu ia berknta kepada Abu Rafi',

"Temanilah aht, engkau alan mendapat bagian darinya." Ia
menjau,ab, "Tidah sampai aku menemui Rasulullah SAW lalu

glr2 
- [tt&btashrt trallulAutdrrr



menanyakawtya." Kemudian ia pun beranjak menanyalcannyo, beliau
pun bersabda, "sesungguhnya shadaqah (zala) itu tidak halal bagi
kita, dan budak-budak mereka termasuk golongan mereka.,, (HR.
Imam yang lima kecuali Ibnu Majah. Dishahihkan oleh AtTirmidzi)

jt'-*,y,ilt4r?#1' J;, jt* 
'Uu *?i *

t:ti 4 €*'b' ,JG' W'!, J;rie *s .,* W;
:JG, qU'&'C.'i*:,,44t**ifrl ,i ,ue

dLfi\ ry*u6\
2073- Dari ummu 'Athiyah, ia berlcata, "Rasulullah sAW mengirim
seekor domba shadaqah ealca\ rrepadaku, lalu aht mengirimkan
sebagian darinya kepada Aisygh. Ketika Rasulullah sAW datang
(kepada Aisyah), beliau bertanya, "Aparrah karian mempunyai
sesuatu? " Aisyah menjowab, "Tidah hanya saja Nusaibah
mengirimkan kambing yang engkau kirimkan kepadanya.,, Beliau
bersabda, "Kambing (zakat) itu sudah mencapai tempatnya.,,
(Muttafaq 'Alaih)

|F ,iui qL P3 # i' J;r'oi ,;lc.rr6.ir e. -i_;; ,f
e'tV ti#i r,e 4tk ot"te 6+ 
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(fl^" r';;;i it-,r> .rit; "A.rrt lai ,jw .i:rLtt;
2074. Dari Juwairiyah trnru it Harits, boh*asonya Rasulullah sAW
masuk ke tempatnya lalu berlcata, "Apalah ada makanan?', Ia
menjawab, "Tidak. Demi Allah kami tidak mempunyai makanan
kpcuali tulang kambing yong engkau berikan oleh budakku dari
shadaqoh (zakat)." Beliau berkata lagi, "coba dekotkon itu, karena
(shadaqah itu) telah mencapai tempatnya." (HR. Ahmad dan Muslim)

Pensyarah Rahimahulrah Ta'ars mengatakan: (kikh, kikh
[muntahkan, muntahkan)) ini merupakan kalimat yang biasa
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diucapkan kepada anak kecil agar memuntahkan kembali apa yang
telah dimasukkannya ke dalam mulu0ry4 bisa karena yang
dimasukkan itu adalah sesuatu yang kotor atau lainnya. Hadits ini
menunjukkan haramnya shadaqah (zakat) bagi Nabi SAW dan
keluarganya. Ada perbedaan pendapat mengenai makna "keluarga" di
sini, Asy-Syafi'i dan segolongan ulama mengatakan, "Mereka adalah
Bani Hasyim dan Bani Muththalib." Asy-Syaf,r'i berdalih, bahwa Nabi
SAW menyertakan Bani Muthathalib kepada Bani Hasyim dalam
pembagian untuk kerabat. Ibnu Quddamah mengatakan, "Kami tidak
mengetahui adanya perbedaan pendapat mengenai tidak halalnyaharta
zakat wajib bagi Bani Hasyim." Ath-Thabari menukil pendapat yang
membolehkan dari Abu Hanifah. Ada juga yang mengatakan pendapat
dari Abu Hanifah, "Mereka boleh menerimanya bila tidak
memperoleh bagian sebagai kerabat." Disebutkan di dalam Al Fatfu:

"Ini pandangan sebagian golongan Syaf i. Diceritakan dari Abu
Yusuf, bahwa harta zakat dari sebagian mereka halal untuk sebagian
yang lainnya, tapi bila harta zakat itu dari selain mereka maka tidak
halal bagi mereka." Hadits-hadits di atas menunjukkan keharaman
secara umum sehingga membantah semua argumen tadi.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Bila Bani Hasyim tidak
memperoleh bagian dari seperlima, maka mereka boleh menerima
zakat. Ini pendapat Al Qadhi Ya'qub dan lainnya dari antara para
sahabat kami. Pendapat ini juga dilontarkan oleh Abu Yusuf dan Al
Ushthukhari dari golongan ulama Syafi'i. Menurut segolongan ahli
bait, bahwa Bani Hasyim boleh menerima zakat dair sesama Bani
Hasyim.

Hadits Abu Rafi' menunjukkan haramnya zakat bagi para
budak Bani Hasyim walaupun cara menerimanya melalui bekerja
(sebagai'amil).

Sabda beliau (telah mencapai tempatnya), yakni bahwa
kambing itu telah berubah statusnya, yang semula sebagai zakat sudah
berubatr statusnya karena telah dimilik secara penuh oleh penerimanya
semula, lalu diberikan kepada keluarga Nabi SAW statusnya sebagai
hadiah. Hadits ini juga menunjukkan, bahwa para budak yang dimiliki
oleh para istri Bani Hasyim tidak seperti para budak yang dimiliki
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oleh Bani Hasyim, maka harta zakat dihalalkan bagi mereka. Kedua
hadits tadi juga menunjukkan, bagi yang diharamkan harta zakat
baginya, boleh memakan darinya setelah harta zakat itu sampai
kepada tujuannya sehingga statusnya telah berubah menjadi
pemberian, hadiah atau sejenisnya.

Bab: Larangan Pemberi Shadaqah Membeli Kembali Barang
yang Telah Dishadaqahkannya

(:nt bCG ,yt b
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2075. Dari (Jmar bin xn*tninot,' iio'"ur7roio, ,,Aku menyerahkan

seekor kuda (kepada seseorang) untuk keperluan fi sabilillah,
tampalcnya kuda itu tidak diurus dengan baik oleh yang menerimanya
(korena kekurangan biaya), maks aku ingin membelinya dan aku kira
ia akon menjualnya dengan harga murah, lolu alu bertanya kepada
Nabi SAW, beliau pun menjawab, "Jangan engkau membelinya.
Janganlah engkau mengambil kembali shodaqahmu, walaupun itu
diberikan kepadamu hanya seharga satu dirham. Korena
sesungguhnyo orang yong mengambil kembali shadaqahnya adalah
seperti orangyang menjilat kembali muntahannya." (Muttafaq ,Alaih)

P'€t- !' ,b',1. t; ;' ;;';L oi ; ;t *
Jl:; ,qj-e'oi;rrG ,Lt? t^rt p -l' W'e {1

1bt;tt itD .'; (- +,b'*1'.t* y ,iui
2076. Dari lbnu Umar, bahwasanya Umar menyerahkan seekor kuda
untuk keperluan fi sqbilillah -dalam lafazh lainnya: Menyodaqahkan
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seekor kudo untuk keperluan fi sabilillah-, kemudian ia melihatnya
dijual, maka ia pun ingin membelinya, kemudiqn io bertanya kepada
Nabi SAW, beliau pun bersabda, "Janganlah engkau mengambil
kembali shadaqahmu wahai (Jmor." (HR. Jama'ah.

Al Bukhari menambahkan: o'Karena itu, Ibnu Umar tidak
membiarkan sesuatu yang dijual yang telah dishadaqahkannya, kecuali
ia menjadikannya sebagai shadaqah."

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan Umar
(Aku menyerahkan seekor kuda), maksudnya adalah memberikan
kuda untuk dimiliki oleh orang tersebut, maka dari itu orang tersebut
bisa menjualnya.

Ucapan perawi (Karena itu, Ibnu (Jmar tidok membiarkan
sesuatu yang dishadaqahkan yang ia beli, kecuali ia menjadikannya
sebagai shadaqah), pensyarah mengatakan: yakni, bila ia telah
sepakat untuk membeli sesuatu yang telah dishadaqahkan, maka ia
tidak membiarkannya tetap dalam kepemilikannya sampai ia
menyodaqahkafllya. Seolah ia memahami bahwa Nabi SAW
melarang membeli shadaqah untuk dimiliki, tidak untuk
dishadaqahkan kembali. Hadits ini menunjukkan larangan mengambil
kembali shadaqah, dan bahwa membelinya dengan harga murah
merupakan bentuk mengambil kembali sehingga hukumnya makruh.
Ada yang mengatakan, bahwa hadits ini bertentangan dengan hadits
yang lalu, yaitu hadits Abu Sa'id tentang halalnya sehadaqah bagi
seseorang yang membelinya dengan hananya sendiri. untuk
memadukan antara kedua hadits ini, maka larangan ini dimaknai
sebagai malcruh tanzih. Karena itulah, penulis mengatakan, ..Ada

segolongan orang yang berpendapat bahwa pengertiannya adalah
malwuh tanzih, mereka berdalih dengan keumuman sabda beliau,

c. o I

*'gri f ",t,'!.LrJit Pt. }'t')i
2077. "Atau seseorqng yang membelinya dengan hartanya sendiri."
Dari hadits Abu Sa'id.

Dan pembelian yang dilakukan oleh Ibnu (Jmar, yakni perawi
hadits tadi, menunjukkan, bahwa bila yang difahaminya itu sebagai
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pengharaman, maka ia tidak akan melakukannya.
Pensyarah mengatakan: Konteksnya, tidak ada kontradiksi

arfiara hadits ini dengan hadits Abu Sa'id, karena hadits ini mengenai
shadaqah suka rela, sedangkan hadits Abu Sa'id tentang shadaqah
wajib (zakat). Maka membeli barang zakat wajib hukumnya boleh,
karena tidak tampak bahwa itu mengambil kembali barang tersebut
sehingga pembelian itu menjadi kabur. Berbeda dengan shadaqah suka
rela, dalam hal ini tampak kembali kepada barang tersebut, karena
yang bisa dilakukan untuk itu adalah dengan cara membelinya. Saya
katakan: Yarrg tampak, bahwa hadits Abu Sa'id itu berkenaan dengan
membeli harta shadaqah (zakat) orang lain, bukan barang zakatnya
sendiri.

Bab: Keutamaan Bershadaqah Kepada Suami atau Kerabat
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2078. Dari Zainab, istrinya Abdutlah bin Mor'rd, ia brrkotr,
"Rasulullah SAW bersabda, 'Bershodaqahlah kalian wahai kaum
wanita walaupun dari perhiasan kalian.' Lalu aku pulang ke rumah
Abdullah, lalu aku kntaksn, 'Engkau ini orang yang kekurangon
harta, sementara Rasulullah SAW telah memerintahkon komi (kor*
wanita) untuk bershadaqah. Pergilah menemuinya dan tanyakan
kepadanya, jika itu dibolehkan bagiku (maka akan aku berikon),
nomun jika tidak boleh maka aku akan berikan kepada orang lain.'
Abdullah malah berkata, 'Engkau saja yang pergi menanyakannya.'
Maka aku pun berangkat, ternyata sudah ada seorang wanita Anshar
di depan pintu rumah Rasulullah SAW, ia juga mempunyai keperluan
yong soma denganku. Sementara itu, Rasulullah SAW memang sangat
berwibawa di hadapan kami, maka ketika Bilal keluar kepada kami,
kami kataknn kepadanya, 'Temuilah Rasulullah SAW dan sampaikan
kepadonya, bahwa ada dua wanita di depan pintunya untuk
menanyakan kepadamu, 'Apakah boleh mereka bershadaqh kepada
suami mereka dan anak-anak yatim yang berada di dalam
pemeliharaan mereka? Tapi jangan engkau beri tahu tentang siapa
lrami.' Maka Bilal pun masuk lalu menanyokan hal itu. Beliau
bertanya, 'Siapa mereko?' Bilal menjawab, 'Seorang wanita Anshar
dan Zainab.' Beliau bertanya lagi, 'Zainob yong mana?' Bilal
menjowab, 'Istrinya Abdullah.' Beliau menjawab, 'Mereka berdua
mendapatlran dua pahala. Satu pahala kekerabatan dan sotu pahala
shadaqah."' (Muttafaq'Alaih)

'q'F>
2079. Dalam lafazh Al Bukhari: "Apakah boleh aku bershadaqah
kepada suamiku don anak-anak yatim yang berada dalom
pemeliharaanku?"

}-}). f-i *i'q\),P'4i'oi'o?'u :*: :i5 reJr'ai,
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2080. Dari Sulaiman bin Amir, dari Nabi SAI{, beliau beisabda,
"Bershadaqah kepada orang miskin adalah shadaqah, sedangkan

kepada lrerabat ada dua: shadaqah dan silaturahmi." (HR. Ahmad,
Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

j u:'jt i:tbr'Jbi"ot,ffi hr ;yr'JG :'Jv ,.'it',si *
q:t--i irrrl .e6J, f ) q:

2081. Dari Abu Ayyub, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabdo,
'Sebaik-baik shadaqah adalah shadaqoh kepada kerabat yang
cenderung memusuhi."' (HR. Ahmad)

.rtr c. 
"<- 

e-;r.- n L {',
2082. Ahmad juga mengemukakan 

'ri*uior"*" i*i f,uai,, ,uti-
bin Hizam.
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!'l; .J'r-:}_,l.r[1J \) |mb; *'#'; '& o{; ,1.,-\!7

(*'q.,;\i
2083. Dari lbnu Abbas, ia berkata, "Jika mereka itu kerabat yong
engkau bukan penanggung (nalkah) mereka, maks beriloh mereka
dari zakat hartamu, tapi jika engkau sebagai penanggung (naftah)
mereko, maka janganlah engkau beri mereka (dari zakat hartamu),
dan janganlah engkau berikan (harta zakatmu) kepada orang yang
menjadi tanggunganm'u." (HR. Al Atsram di dalam kitab Sunanrrya)
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan Zainab

(Engkau ini orang yang kekurangan harta) ini sebagai bentuk

ungkapan tentang kefakiran. Hadits ini sebagai dalil bolehnya seorang

istri memberikan zakat kepada suaminya yang miskin. Demikian
pendapat Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dua sahabat Abu Hanifah dan salah

satu riwayat dari Malik. Penulis mengatakan, "Ini pendapat mayoritas

ahli ilmu mengenai shadaqah suka rela." Konteksnya hadits ini
menunjukkan bahwa seorang istri boleh menyerahkan zakatnya

kepada suaminya. Alasannya, pertamai karena tidak adanya larangan

untuk hal ini; kedua: karena apa yang dibolehkan oleh Nabi SAW bagi

wanita tersebut bersifat umum. Ada perbedaan pendapat mengenai

kondisi kebalikannya, yaitu suami memberikan zakatnya kepada

istrinya. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Mereka telah sepakat batrwa

laki-laki tidak boleh memberikan zakatnya kepada istrinya, karena

pemberian nafkah itu merupakan kewajibannya."
Sabda beliau Oang cenderung memusuhf), kedua hadits ini

dijadikan dalil bolehnya menyerahkan zakat kepada kaum kerabat.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Jika sang ibu fhkir,

sementara ia mempunyai banyak anak yang masih kecil dan

mempunyai harta, namun bila menafkahi sang ibu akan

membahayakan mereka (karena hartanya terbatas), maka boleh

diberikan dari zakat mereka.

B,abz Zal<at Fithrah
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2084. Dari lbnu (Jmar, ia berlata, "Rorulutlrh S,AW'iaalt
mewajibkan zakat Fithrah pada bulan Ramadhon yang berupa satu

sha' kurmo otau satu sha' gandum atas hamba sahaya dan orang

merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari
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kalangan knum muslimin." (HR. Jama'ah)

JG /t / o a. I ., f. .,o /..
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2085. Dalam riwayat Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud: "Biasanya
Ibnu Umar memberikan (zakatnya) berupa kurma, kecuali pada suatu
tahun ketika jarang terdapat kurma ia memberikan gondum."

r.-';':i iy, Pt,pl'h f;s'),:G t4)
2086. Dalam riwayat Al Bukhar i: "Dulu mereka *rngrlrorkonnyo
sehari otau dua hari sebelum ldul Fitri."

icG,i tdiGo .witslLFt? iu 1r'o,iV
1i;li1 .*: u GC'rf asi a Gtr'ri ; u GQ'rl p,

2087. oori iuu Soiid, ia berllrato, 
"'Biasonya'to*i 

*rrgrlu*kon
zaknt fitrah sebanyak satu sho' makonan, satu sha' gondum, satu sha'
kurma, satu sha' keju atau satu sha' kismis (anggur kering)." (HR. Al
Bukhari dan Muslim)

inv ffi;',r J";'r|os riy.U,asr;k') Cf k ,ut:r'€:
t-st-e')i ;J u bV'ri p ,y bw ")l i a bV's|t (&
u,u jr,ie ,igt u:d *;i ;- L;r'i; * ,y",1
'r5 io u: u$t *v f , vw J*; TtAt ir,.-, i i'r

qarlat i1r> .L;i * k ,*li Jt)i\i:r.r-,
2088. Dalam riwayat lain: "Duiu kami *rrgrluikan zakat ninrrn
ketika Rasulullah SAW masih bersama kami, berupa satu sha'
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makanan, satu sha' kurma, sqtu sha' gondum, satu sha' kismis atau

satu sha' keju. Dan masih tetap seperti itu hingga datangnya

Mu'owiyah ke Madinah, lalu ia mengataknn, 'Menurutku bahwa dua

mudd samra' Syam (ienis makonan istimewa) sama dengan satu mud

kurma.' Lalu orang-orong memberlakukan itu." Abu Sa'id

mengatakan, "Aku masih tetap mengeluarknnnya sebagaimana dulu

aku mengeluarkannya." (HR. Jama'ah)

Namun Al Bukhari tidak menyebutkan "Abu Sa'id

mengatakan .... dst." dan Ibnu Majah tidak menyebutkan "atau"

dalam riwayatnya.

'u Ga F)t i.r:? & nr J';, ,>;,iu -6'srf *'eAt
.ai'a Ge')l ;s ,y Gt;')l P u Gt; \i {b

208g.err-Nuru'imeriwayatk * a*iib, su'id,' iua"rixu, usotu sho'

makanan, satu sha' gandum, satu sha'kurma atau satu sha' keiu."

Hadits ini sebagai alasan bahwa berzakat dengan keju memang

ada dasar hukumnya.

f 9t * i fV *,;::Y,zi it,f ,# itf i*;tUi
'ri *;iGGrl ffi it J'y-, * ,*tL?i6 tJG y:'qi
;*UGG')l irt qGtb')i *rGtb")l f q,co
y r1:f Ly,'3.1 6 r:-:ori-t.eyt it|lw yliGG\l' ('*;t tltj.,1 

^3 ; ,).:Js :,*1-tuli.'*e?"*

2090. Riwayat Ad-Daraquthni: Dari lbnu 'Uyainah, dari Ibnu 'Ajlan,

dari lyadh bin Abdullah, dari Abu Sa'id, ia berkata, "Pada masa

Rasulullah SAW, kami tidak mengeluarkan zakat (fithrah) kecuali

berupa satu sha' tepung, satu sha' htrma, satu sha' gandum, satu

sha' kismis, satu sha' gandum atau satu sha' keiu." Lalu lbnu Al
Madini berkata kepada Sufyan, "Wahai Abu Muhammad, mengenai
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hal ini ada seseorang yang tidak menyebutkon tepung. " Ia menjawab,
"Ya, itu pernah ado." (HR. Ad-Daraquthni). Ahmad berdalih dengan
ini dalam membolehkanzakat fithrah dengan tepung.

g)t Je 
"3i'o1t 

:,h.ilr ;t{i;i ffi I' J;r'oi,7 it ,f
(i6 r' Yl a?rLAr Ii; .a>r1att a.u,$l

2091. Dari lbnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahknn
untuk mengeluarkan zakat fithrah, "Hendaknya ditunaikan sebelum
keluarnya manusia untuk shalat (Iedul Fitri)." (HR. Jama'ah kecuali
Ibnu Majatr)

'f fU.?;" Htik;ffi I' J';i,,;:Jv q6 lt f
iG: e :tut ;3 srti # #ar LL ) icj1,,, ;ut
'):r$ i'lb .:Ertt 4,;O ,t'a>,1:r'rA. Afri ;, ,ip

1^-t1'U.tj
2092. Dari lbnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW mewajibkan
zakat fitrah, 'Untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan
sia-sia dan perkataan keji (jorok), dan untuk memberi makan orang
miskin. Orang menunailrannya sebelum shalot ('Idul Fitri), maka itu
adalah zakat (/itrah) yang diterima, sedang orong yang
menunailrannya setelah shalat ('Idul Fitri), maka itu adalah shadaqah
biasa seperti shadaqoh-shadaqah lainnyo."'(HR. Abu Daud dan lbnu
Majah)

,irt ,*; (: ,,i't i !y.-ii 'i6 
'e:t:St ot;), ;. o3l r

.ir" 6 ,4r4ur:,:ir )ori'* 'iu rffi ,4t f*,'ru €'+ it,* .'r. A :Jv .1r;)t'#'dc,l' 1* tj,ii[;
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2093. Dari Ishaq bin Sulaiman Ar-Razi, ia berkata, "Aku katakan

kepada Malik bin Anas, 'Wahai Abu Abdillah, berapa ukuran sha'
Rasulullah SAW?' Ia menjowab, 'Lima sepertiga rithl lraqi. Aku
pernah mengulatrnya.' Alru berlata lagi, 'Wahai Abu Abdillah,
engkau menyelisihi pemuka kaum ini.' Ia balik bertanya, 'Siapa dia?',
aku jawab, 'Abu Hanifah. Ia mengatakan delapan rithl.' Mendengar

itu ia sangat marah, kemudian ia berkota kepada para hadirin, 'Hai

fulan, berikan kepadaku satu sha' kakelonu. Hal fulan berikan

kepadaku satu sha' pamanmu. Hai fulan berikan kepadalru satu sho'
nenelcrnu."' Isltaq melanjutknn, "Moka terkumpullan beberapa sha',

lalu ia berkata, 'Apa yang kalian ingat tentang ini?' Orang ini
mengatakan, 'Diceritakan kepadalru oleh ayahku, dari ayahnya,

bahwa ia menunaikannya dengan satu sha' ini kepada Nabi SAW.'

Yang ini mengotaknn, 'Diceritakon kepadaku oleh ayahku, dari
saudaranya, bahwa ia menunaikannya dengan satu sha' ini kepada

Nabi SAW.' Yang ini mengatakan, 'Diceritakan kepadaku oleh

ayahku, dari ibunya, bahwa ia menunaikannya dengan satu sha' ini
kepada Nabi SAW.' Kemudian Malik berksta, 'Aku mengukur itu
semua, ternyata lima sepertiga rithl."' (HR. Ad-Daraquthni)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

(Rasulullah SAW mewajibkan) menunjukkan bahwa zakat fithrah

adalah salah satu kewajiban.
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Ucapan perawi (satu sha' makanan dst.), konteksnya
menunjukkan beragamnya bentuk zakatyang diserahkan, yaitu berupa
makanan dan lain-lain yang disebutkan di dalam hadits ini. Al
Khithabi mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan makanan di sini
adalah gandum, ini adalah sebutan khusus untuk makanan tersebut.
Yang lainnya mengatakan, "Sebutan makanan secara umum kadang

digunakan untuk gandum, sampai-sampai dikatakan, 'pergilah ke
pasar makanan', redaksi ini difahami sebagai 'pasar gandum', karena

suatu sebutan itu bila sudah umum dipakai pada sesuatu, maka bisa
berlaku padanya." An-Nawawi mengatakan, "Orang yang mengatakan

bahwa dua mudd dari gandum berpatokan pada ucapan Mu'awiyah.
Dalam hal ini ada catatan, karena ini merupakan perbuatan sahabat

namun diselisihi oleh Abu Sa'id dan lainnya yang lebih lama
menyertai Nabi SAW dan lebih mengetahui perihal beliau. Ada yang
menyatakan bahwa itu merupakan pendapatnya sendiri, bukan
berdasarkan apa yang dilihat atau didengarnya dari Nabi SAW."

Ucapan perawi (satu sha' salt [gandum),ini adalah salah satu
jenis gandum yang kelembutannya mirip tepung sementara sifatnya
mirip sya'ir (enis gandum). Riwayat-riwayat tersebut menunjukkan,
bahwa yang diwajibkan atas jenis-jenis makanan tersebut adalah
sebanyak satu sha'.

Disebutkan di dalarn Al lkhtiyarat: Zakat fithrah boleh
ditunaikan dengan jenis makanan pokok negerinya, seperti beras dan
sebagainya. Hal ini bisa dianggap sebagai kiasan terhadap jenis-jenis
makanan tadi. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad
dan salah satu pendapat mayoritas ulama. Zakat fithrah tidak boleh
disalurkan kecuali yang berhak menerimanya karena mempunyai
tanggungan membayar kaffarah (yang tidak sanggup ditebusnya),
yaitu sekadar mengambil yang diperlukannya. Jadi tidak boleh
disalurkan kepada orang yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan
budak atau lainnya. Zakat fithrah boleh diberikan kepada seorang
fakir, demikian menurut madzhab Ahmad. Dalam zakat fithrah tidak
ada nishab, tapi yang diwajibkan adalah orang yang memiliki satu

sha' sebagai kelebihan dari makanan untuk hari raya Idul Fithri dan
malamnya. Demikian ini pendapat Jumhur. Jika ia mempunyai hutang,
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sementara orang yang dihutanginya tidak menagihnya, maka ia tetap
harus membayar zakat fithrah sebagaimana ia tetap harus memberi
makan keluarganya pada hari raya. Demikian madzhab Ahmad. Orang
yang tidak mampu membayar zakat fithrah saat diwajibkannya,
kemudian setelah lewat waktunya ia mempunyai kemudahan untuk
menunaikannya, maka lebih baik ditunaikan.
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KITAB PUASA

Bab: Penetapan Berpuasa dan Berbuka dengan Melihat Hilal

U"ir',.!t # l, [;'rL';?:$jr4' utlt,sir; :Js
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2094. Dari lbnu Umar, ia berknta, *Ketikn orang-orong sedang
melihatJihat munculnya bulan sabit (hilal Ramadhan), aku
memberitahu Rasulullah SAW bahwa aku telah melihatnya, maka
beliau pun berpuasa dan memerintahknn orang-orong agar berpuasa
pula." (HR. Abu Daud dan Ad-Daraquthni, ia mengatakan, "Marwan
bin Muhammad meriwayatkan sendirian dari Ibnu Wahb. Iatsiqah.")

:Ju

'i i6 tir lf iif \'ot Siyi lt- -;)Ur',&- J:v4t ,>i_,

'o';i )y. [ ,iu :€ iu eyt J';:, i'U oi iaui ju

(Ci \l.L*;Jt ir1r1 .it; f;'*tri
2095. Dari llcrimah, dari lbnu Abbas, ia berlmta, "seorang badui
datang kepado Nabi SAW lalu berkata, 'sungguh aku telah melihat
hilal -Ramadhan-.' Beliau bertanya, 'Apakah engkau bersaksi bahwa
tidak oda Tuhon yang berhak disembah selain Allah?' Orang itu

/2, o. o z
ct^-e j.l ;

,4. ,, .:.> o/(dV U.t ,f aw;\e Je,/4ti\'utTiie

,/6t e
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menjawob, 'Ya.' Beliau bertanya logi, 'Apakah engkau bersal<si

bahwa Muhammad adalah utusan Allah?' Orang itu meniawab,'Ya.'

Beliau pun berkata, 'Wahai Bilal, serukan pada orang-orang agar

besok mereka berpuasa."' (HR. Imam yang lima kecuali Ahmad)

'{k * )g'rL,u- / )b 
".yi,U.i;:tt;'i1 

irtr't
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2096. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud hadits yang semakna dengan

itu, dari Hammad bin Salamah, dari Simak, dari Ikrimah secara

mursal.Ia mengatakai, "Kemudian beliau memerintahkan Bilal agar

menyerulran kepada orang-orang supaya mereka melal<sanakan

qiyamul lail dan puasa."

orlt;*ti*r.:JGffiUtTcbii,hr * itf / 4t e
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2097. Dari Rib'iy bin Hirasy, dari salah seorang sahabat Nabi SAW,

ia berlrota, *Ketika orang-orong berbeda pendapat mengenai hari

alrhir Ramadhan, tiba-tiba dua orang badui muncul lalu bersaksi di
hadapan Nabi SAW bahwa keduanya melihat hilal kemarin sore.

Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan orang'orang untuk

berbula." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

.'iY"; JL.f :*-'o\ : aatj r'e tt ):)

2098. Dalam riwayat lain ada tambahan: "dan (memerintahknn) agar

mereka menuju lce mushalla (tempat shalat untuk mengerjaknn shalat
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2Igg. Dari Abdurrrh*o, Or" ,rri bin Khathtiab, bahwason o ,o
berkhutbah mengenai hari yang diragukan, ia mengatakon,
"Ketahuilah, sesungguhnya aku telah bergaul dengan para sahabat
Rasulullah SAW dan sering bertanya-tanya kepada mereka, mereka
pun menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah sAl|t telah bersabda,
'Berpuasalah kalian karena melihatnya (yalcni hilal) dan berbukalah
karena melihatnya, serta sembelihlah (hewan kurban) ksrena
melihatnya. Apabila kalian terhalangi oleh owan (dalam melihatnya),
makq genapknnlah tiga puluh (hari). Jika ada dua orang muslim yang
menyalrsikon, mako berpuasalah kalian dan berbukalah."' (HR.
Ahmad dan An-Nasa'i. Namun An-Nasa'i tidak menyebutkan,,dua
orang muslim")

'oi W ir S'*-, t-{if 't*:Jn,-tG; o)Atk ;i'*
i,rr> .t74:.>re :".(k Jiu t*t"'*i;; i ar; ,f:j.'rfr

(W' JA l*1,tu : Jsi'oyt;tilt, ;:r,; f1
2100. Dari Gubernur Makkoh, Al Harits bin Hathib, ia berkata,
"Rasulullah SAW berpesan kepada kami agar kami menyembelih

fturban) karena melihat hilal. Dan bila lumi tidak melihatnya, lalu
ada dua orang adil yong bersalai melihatnya, mako kami
menyembelih dengan kesaksian merekn berdua." (HR. Abu Daud dan
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Ad-Daraquthni, ia mengatakan, "lni isnad yang bersambung lagi
shahih.")

Ucapan perawi (Ketika orang-orang sedang melihat-lihat
munculnya bulan sabit (hilal Ramadhan) dst.) Pensyarah

Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Kedua hadits ini menunjukkan,

bahwa kesaksian satu orang tentang masuknya Ramadhan bisa

diterima. Demikian ini juga merupakan pendapat Ibnu Al Mubarak,

Ahmad bin Hanbal dan Syaf i dalam salah satu pendapatnya. An-
Nawawi mengatakan, "Inilah pendapat yang lebih benar." Demikian
juga yang diungkapkan oleh Al Muayyid Billah. Sementara Malik, Al-
Laits, Al Auza'i, Ats-Tsauri dan Asy-Syaf i dalam salah satu

pendapatnya mengemukakan, "Kesaksian satu orang tidak dianggap,

tapi kesaksian dua orang bisa diterima." Mereka berdalih dengan

hadits Abdunahman bin Zaid bin Khaththab dan hadits Gubernur

Makkah, mereka menakwilkan kedua hadits lainnya (yang

menyebutkan kesaksian satu orang), bahwa ada orang lain yang

memberikan kesaksian kepada Nabi SAW selain kedua orang tersebut.

Golongan pertama membantah, bahwa pernyataan "dua orang saksi"

hanya merupakan kemantapan kesaksian dan tidak berarti menolak

diterimanya kesaksian satu orang. Kedua hadits pada judul ini
menunjukkan diterimanya kesaksian satu orang yang tampak dari

redaksi hadits, dan yang ditunjukkan oleh redaksi itu lebih kuat.

Adapun penakwilan dengan perkiraan tersebut sifatnya masih dugaan

sehingga lemah. Seandainya dibenarkan anggapan semacam ini, tentu

akan berlaku pula pada mayoritas hukum lainnya. An-Nawawi
mengatakan, "Kesaksian satu orang yang adil tentang hilal Syawwal

tidak dapat diterima menurut semdua ulama, kecuali Abu Tsaur, ia
membolehkannya dengan syarat adil."

Bab: BiIa Cuaca Berawan (Berkabut atau Mendung) dan
Berpuasa Pada Hari yang Meragukan
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2101. Dari lbnu Umor, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,
"Apabila kalian melihat hilal (atval bulqn Ramadhan) maka
berpuasalah, dan apabila kalian melihat hilal (awal bulan syawwol)
maka berbukalah. Dan jika katian terhalongi q*ant (sehingga tidak
bisa melihatnya) maka perkirakanlah itu." (HR. Al Bukhari, Muslim,
An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

,'i:j & r;'_# ti,A o rb, y.,at,p "€,

<U r$t',l:r:i .N ;it t7^sT'6lL
2102. Dalam lafazh lainnya disebutkan: ',Satu bulan itu dua puluh
sembilan malom. Maka janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya
(hilal). Dan jika kolian terhalangi awan (sehingga tidak bisa
melihatnya) maka sempurnakanlah hitungannya (sehingga menjadi)
tiga puluh (hari)." (HR. Al Bukhari)

,J* lt4p .06) ?t lft :br) dr
,^i:5.f;:i ,}yt ,r, iA.l'";L'"i u-s;,

(il-: ;13:') .'# ir;^su'€-e*t
2103. Dalam lafazh lainnya: "Bahwa lrctika disebutkan tentang
Ramadhan, beliau menepukkan kedua tangannya, lalu bersabda,
"Sotu bulan itu segini, segini dan segini." Seraya beliau menunjukkan
bentuk anglra dengan ibu jarirrya, dan pada ucapanyang ketiga beriau
mengatakan, "Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal
Ramadhan) dan berbukalah (pula) karena melihatnya (hilal
Syartwal), jika crwan (kabut) menyelimuti kalian, maka
sempurnakanlah hitungannya (sehingga menjadi) tiga puluh (hari).,,

' Makna 'gham' adalah ketika kondisi di mana terdapat awan yang menghalangi
antara manusia dengan bulan.

Lkiuk )Ar
tJ .ds) r:,bf ,
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(HR. Muslim)
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2lL4.Oatam rlwayat lainnyu' g;*u beliau bersabda, "sesungguhnya

satu bulan itu dua puluh sembilan (hari). Mal<a janganlah kalian

berpuasa sehingga melihatnya (yalvti hilal tanda bergantinya bulon),

dan jangan pula kalion berbuka (mengakhiri puasa Ramadhan)

sehingga kalian melihatnya. Bila awan (kabut) menyelimuti kalian,

maka perkirakonlah itu." (HR. Muslim dan Ahmad dengan tambahan:

"Nafi' mengatakan, 'Bila telah berlalu dua puluh sembilan hari dari

bulan Sya'ban, biasanya Abdullah mengirim orang untuk melihat

hilal. Jika orang tersebut melihatnya, maka itulah ru'yatnya, dan bila
tidak melihatnya, sementara tidak ada awan maupun mendung yang

menghalangi penglihatattnya, maka keesokannya ia tetap berbuka

(yakni belum mulai berpuasa). Tapi bila ada awan atau mendung yang

menghalangi penglihatannya, maka keesokan harinya ia berpuasa.")

*j'J)-byi3 fi:},r;'-b,ffi sr J';:-,'Js :JGi;;'sj t' '<UrCrlrg 
:r:;lt u;3,iL ryT"€.*'?"ty

2105. Dari Abu Hurairah, ia berkata, *narututloh SAW bersabda,

"Berpuasalah kalian karena melihatnya (yalcni hilal Ramadhan) dan

berbukalah kalian karena melihatnya (yalcni hilal Syawwal). Jika

tidak terlihat oleh kalian2 (karena tersembunyinya hilal) makn

2 Makna'ghubbiya' maksudnya adalah tersembunyinyahilal.
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sempurnakanlah hitungan Sya'ban hingga tiga puluh (hari)." (HR. Al
Bukhari)

*x fr\tW;ty :JG)'#)
2106. Diriwayatkan juga oleh Muslim, ia menyebutkan: "Jika tidak
terlihat oleh kalian Qrarena tersembunyinya hilal) maka hitunglah
(hingga) tiga puluh (hari)."

(Gi tq1, .u\t b'rLW; tp ,^;J) f;'-h :bi'qp',
2107. Dalam lafazhlainnya: "BrrpuoroUi foiion Lrrno *rrrro,ro
(yalcni hilal Ramadhan). Jika kalian terhalangi (melihotnya) maka
hitunglah (hingga) tiga puluh (hari)."

'oy dsPi;;;?r Sy, ,t]:n; i1rr Si, tit :l*rAt fr'e,, c,)f o_F-t) t)L) Lt)rJ1e.e ory e,) ,rrrj.*, ? €.)
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2108. Dalam lafazh lainnya: *Jikn kolian melihat hilal (yalcni hilal
Ramadhan) maka berpuosalalt, dan jika knlian melihatnya (yakni
hilal Syawwal) maka berbulrolah. Jika knlian terhalangi (melihatnya)
maka genapkanlah hingga tiga puluh (hari)." (HR. Ahmad, Muslim,
Ibnu Majatr dan An-Nasa'i)

',4 rr-t'j$'ily ,:'J).Lyi, ,:3).r;'.b ,p,e,
6;3.4',s ,-'-jt r't;i itr> .rryf'i

2109. Dalam lafazh lainnya: "Berpuosalah kalian karena melihatnya
(hilal Ramadhan) dan berbukalah (pula) ksrena melihatnya (hilal
Syawwal), jil@ owan (kabut) menyelimuti kalian, maka
sempurnalranlah hitungannya (sehingga menjadi) tiga puluh (hari)
kemudian berbukalah." (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia
menshahihkannya)
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2110. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

'Berpuasalah kalian karena melihatnya ftilal Ramadhan) dan

berbukalah (pula) karena melihatnya (hilal Syawwal). iiko awan

(kabut) menghalangi antara kalian dan hilal (sehingga tidak dapat

melihatnya), maka sempurnakanlah hitungannya (sehingga menjadi)

tiga puluh (hari), danjanganlah kalian mendahului datangnya bulan.'

(HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dengan redaksi yang

semakna dan ia menshahihkannya)

c. t bro I c / c t.zz 2-.zct. iA ia i,
,f ,f Y ,f) --y 4 otS:) 'ol-'i or.e ro&rr

(edk f !L,
2lll. Dalam lafa;il_ yang dikemukakan otef, en-Nasu'i: 'iroto
sempurnalanlah hitungan, (yakni) hitungan Sya' ban." (Diriwayatkan

dari hadits Abu Yunus, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas)

,i# i-k.if yr ,;';\t i;- 9A ,aAt t;-ua't :!',1.i
je tp .';:j '? V* ; ,ri; o-'r;1:;'ti ,€oi'i'#.

(\t:,'rJ tjrl .f:')*1'; ';-x i"st rr;;uhc; Xr;

2112. Dalam lafazh lainnya: "Jangalah kalion mendahului bulan

(Ramadhan) dengan berpuasa sehari atau dua hari (sebelum

wahunya), kccuali hari yang biasa dipuasai oleh seseorang di antara

kalian. Dan janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihatnya

(yalcni hilal Ramadhan), kemudian berpuasalah kalian hingga kalian

melihatnya lagi (yalcni hilal Syatvwal). Jika owan menghalanginyo,

maka sempurnaknnlah hitungannya menjadi tiga puluh (hari),
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kemudian berbukalah." (HR. Abu Daud)
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2115. Dari Ammar bin Yasar, ia berkata, "Orang yang berpuasa pada
hari yang meragukan (yaum asy-syakk), maka ia telah berdosa

(#';F \C*t i,Su r't,;;rilt,'>l1r:>'rftj'rJ-;i itjry .iw
2113. Dari Aisyah, ia berksta, "Rasulullah SAW sangat
memperhatikan hilal (tanda berakhirnya) Sya'ban dengan perhatian
yang tidok seperti pada yang lainnya. Beliau berpuasa karena telah
melihat (hilal) Ramadhan. Bila terhalangi owon (dalam melihatnya),
beliau menggenapkan (Sya'ban) tiga puluh hari, kemudian barulah
beliou berpuasa." (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ad-Daraquthni. Ia
mengatakan, "Isnadnya hasan shahih.")

l\t
o.fit,.
3tl oly)

2114. Dari Hudzaifah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Janganlah kalian mendahului bulan (Ramadhan) hingga melihat
hilal atau menggenapkan hitungan(nya). Kemudian berpuasalah
kolian hingga kalian melihat hilal (berikutnya) atau menggenapkan
hitungan(nya).'" (HR.Abu Daud dan An-Nasa'i)

;J ,-;; t* *',ru- ent ?'-#t ?v ,y ,Js rG- ,t. ,k ,;
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kepada Abu Al Qasim (Muhammad) SAW." (HR. Imam yang lima

selain Ahmad. Dishahitrkan oleh At-Tirmidzi. Diriwayatkan juga oleh

Al Bukhari secara mu'allaq)
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Jika kalian melihatnya -yakni hilal Ramadhan- maka berpuasalah

kalian), konteksnya menunjukkan wajibnya berpuasa ketika

melihatnya, baik malam maupun siang. Namun pengertiannya adalah

dilakukan pada hari berikutnya. Ini yang tampak dari larangan

memulai puasa Ramadhan dengan berpuasa sebelum melihat hilal.

Sehingga untuk kondisi yang seperti ini (yakni kondisi sebelum

melihat hilal) bisa dikategorikan dengan kondisi tertutup awan atau

hilalnya tersembunyi.

Sabda beliau (Jika awan menutupl), yakni ada awan atau

lainnya di antara kalian dan hilal.
Sabda beliau (Maka perkirakanloh itu), menurut ahli bahasa:

"qaddartu asy-syai'a" artinya memperkirakan sesuatu, sebagaimana

yang dikatakan oleh Al Khithabi. Pengertiannya menurut golongan

Syaf i, Hanafi dan Jumhur Salaf maupun Khalaf: Maka perkirakanlah

penggenapannya tiga puluh hari. Tidak sebagaimana yang

diungkapkan oleh Ahmad bin Hanbal dan lainnya.

Sabda beliau (Sata bulan itu segini, segini ...), An-Nawawi

mengatakan, "Kesimpulannya, bahwa kaitannya dengan hilal adalah,

karena bulan itu kadang terdiri dari tiga puluh hari dan kadang kurang,

yakni hanya dua puluh sembilan. Adakalanya hilal tidak terlihat

sehingga hitungan harinya harus digenapkan tiga puluh. Mereka

mengatakan, 'Adakalanya hitungan bulan berkurang (tidak sampai

tiga puluh hari) secara berturut-turut selama dua, tiga dan empat

bulan. Biasanya tidak lebih dari empat bulan."'
Ucapan perawi (Tapi bila sda awan atau mendung yang

menghalangi penglihatannya' maka keesokan harinya ia berpuasa).

Pensyarah mengatakan: Ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar pernah

melontarkan pendapat tentang puasa pada hari yang meragukan.

Kesimpulannya, bahwa para sahabat berbeda-beda dalam masalah ini,

sehingga perkataan sebagian mereka tidak bisa dijadikan arggmen
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untuk mematahkan pendapat orang lain, karena argumen itu hanya
yang berasal dari penentu syariat. Hadits-hadits tadi telah dijadikan
dalil untuk melarang berpuasa pada hari yang meragukan. An-Nawawi
mengatakan, "Demikian yang diungkapkan oleh Malik, Syaf i dan
Jumhur."

Bab: Seputar Perbedaan Lokasi Terbitnya Bulan: Bila Hilal
Terlihat Dari Suatu Tempat, Apakah Penduduk di Tempat

Lainnya Harus Mengikuti

:JGr.etilt, t:d e'^:fi.rrair 'C;52;stii'oi ,;! V
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2116. Dari Kuraib, bahwasanya Ummu Al Fadhl mengutusnya
menghadap Mu'awiyah di Syam. Kuraib menceritakan, "Maka aht
pun pergi ke Syam lalu menyelesaikan tugas darinya. Sementaro itu,
hilal (bulan sabit) Ramadlan telah mulai tampak olehlat, lalu aku
melihat hilal itu pada malam Jum'at. Kemudian aku datang ke
Madinah pada akhir bulan, lalu Abdulah bin Abbas bertanya
kepadalru kemudian menyinggung tentang hilal sembari berkata,
'Kapan engkau melihat hilal?' 'Kami melihatnya pada malam
Jum'at,' jowabku. Lalu ia berknta lagi, 'Engkau sendiri yang
melihatnya?' 'Ya, dan juga dilihat oleh orang-orang, lalu mereka
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berpuasa, demikianiuga Mu'awiyah" jattabku' Ia berkata lagi''Akan

tetapi lrnmi melihatnyZ pado milom Sabtu, sehingga knmi pun masih

aknn berpuasa hingga genap tigapuluh hari kecuali bila kami

melihatnya lagi 1iito"* 'oirt 
Syawwal)'' Lantas aku berknta'

'Tidakluh cukup b'agimu penglihatan Mu'awiyah dan puasanya?' Ia

menj aw ab,' Tidak, i e gitui ah"R'as ulultah SAI'|/ memer int ahkan kep ada

lraii.'- (HR. Jama'ah selain Al Bukhari dan Ibnu Majah)

PensyarahRahimahullahTa,alamengatakan:(hilal(bulan
sabit) Ramadlan telah mulai tampak olehku)' 

- 
An-Nawawi

,n"rgutuk*,"HaditsKuraibinidijadikanpedomanolehorangyang
berpendapat bahwa penduduk suatu negeri tidak h1*t mengikuti

ru'yat penduduk negeri lainnya'" Mereka berbeda pendapat mengenai

hal ini: Salah .u,,iryu menyatakan, bahwa setiap negeri memiliki

ru'yat tersendiri dan tidak mengharuskan yang lainnya untuk

mengikutinya- Ibnu Al Mundzir menuturkan pendapat ini dari

Ikrimah,AlQasimbinMuhammaddanlshaq.At-Tirmidzijuga
menuturkannyadariparaahliilmu,namuntidakadaoranglainyang
menyandalkannyakepadaparaahliilmuselainAt-Tirmidzi'Golongan
kedua menyatakan iur,*u penduduk suatu negeri harus mengikuti

hasil ru,yat v*g iui*va, kecuali bila telah ditetapkan oleh pemimpin

besar, maka semuanya harus mengikuti keputusannya' Demikain

pendapat yang dikemututtu" oleh Ibnu At Majsyun' Golongan ketiga

menyatakan, jika lokasinya berdekatan' maka ketetapannya sama' tapi

jika berjauhan, maka tidak harus sama menurut mayoritas ulama'

Demikian yang dikemukakan oleh sebagian ulama go-longan syafi'i" '

dan seterusnya hingga ia menyebutkan: Golongan keenam

menyatakan,bahwap*auattsuatutempattidakharusmengikuti
ru'yat tempat lainnya tila tempat terbitnya hilal mereka berbeda'

DidalartrAllkhtiyaratdisebutkan:Beragamnyatempat
terbitnyabulandisepakatiolehparaahlidibidangini.Jikatempat
terbitnya bulan ;;, maka harus berpuasa bila telah terlihat dari satu

tempat yang lokasi terbitnya sama' tapi jika tidak' maka tidak harus

pwsa. Demikian pendapat yang paling beng T*.'*t golongan

Syafi'i, dan merupJt* tututt satu pendapat madzhab Ahmad'
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Bab: Wajibnya Niat pada Malam Hari untuk Puasa Wajib dan
Tidak Wajib untuk Puasa Sunnah

#?Qtf"tU:Jrs ^!t #Ut;;a2r; *';L rt *
$A'!9.ii?V* iU'

2117. Dari lbnu Umar, dari Hafshah, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Barangsiapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak
ada puasa baginya." (HR. Imam yang lima)

'€'*'#,i* 
7'it'ors ffi I' J';', * Yt,Uu **.G f
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2118. Dari Aisyah, ia berlcata, "Suatu hari Rasulullah SAW
menemuiku seraya berkata, 'Apakah kalian memiliki sesuatu?' Kami
jawab, 'Tidak.' Lalu beliau berknta, 'Kalau begitu, kini alru puasa.'
Kemudian pada hari yang lain beliau menemui kami lagi, lalu kami
kotalran kepadanya, 'Kita dihadiahi bubur hais3.' Maka beliau
berkata, 'Coba perlihatkan padaku, sebab pagi ini aku berpuasa.,
Lalu beliau memakannya." (HR.Jama'ah selain Al Bukhari)

,ry L* ,ttSt P f$t {n ,tr tit,iu'"i ,'6.t3t;r;,

.ti+ it:,'01, f,rt;J;i iA oyi it*sr 
^sC

2llg. An-Nasa'i menambahkan: "Kemudian beliau b"r.ubju,
'Sesungguhnya perumpamaan puasa sunnah adalah lalrsana

' Bubur hais adalah bubur dari kurma yang dibuang btjrnya, ditumbuk dengan keju
dan diadoni dengan minyak samin kemudian digosok dengan tangan sampai
menjadi seperti kuah.
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seseorang yang mengeluarkan shadaqah dari hartanya' Jika mau ia

boleh menyerahkannya dan bila mau ia pun boleh menahannyo."'

*'i ,:r21, f q.?(* ;1; q^*.a t :vari { y"n't
q ;u ly i* vli,h,, y * L"At,l'rl'0t5,,\b3

.'kG ir:, t^; W|W': j$ii it:' A
2120. Dalam lafazh An-Nasa'i yang ii*rrn"'B.liu* bersabda,

'Wahai Aisyah, sesungguhnya kedudukan orang yang puasa selain

Ramodhan, atau selain qadha Ramadhan, atou puosa sunnah, adalah

lal<sona seorang lakiJaki yang mengeluarksn shadaqah hartanya. Ia

boleh memilih yang dikehendakinya lalu mengeluarkannya, dan ia

pun boleh menyimpanyang dimauinya lalu menahannya'"'

Al Bukhari mengatakan: 'ollmmu Darda berkata, 'Abu Darda

pernah berkata, 'Apakah kalian punya makanan?', bila kami

menjawab, .Tidak,, ia mengatakan, '(Kalau begitu) aku puasa hari

ini.,. Al Bukhari juga mengatakan, "Hal itu pemah juga dilakukan

oleh Abu Thalhah, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Hudzaifah RA."

Sabda beliau (Barangsiapa yang tidak berniat sebelumfaiar'

maka tidak ada puasa baginya) Pensyarah Rahimahullah Ta'ala

mengatakan: Hadits ini menunjukkan wajibnya niat dan

menetapkannya pada salah satu bagian malam' Orang yang

menyatakan tidak wajibnya niat untuk puasa sunnah berdalih dengan

hadits Aisyah, mereka adalah Jumhur. Hadits ini pun menunjukkan

bolehnya orzmg yang berpuasa sunnah untuk berbuka dan tidak harus

melanjutkan puasa, walaupun yang lebih utama adalah

melanjutkannya. Konotasinya, bahwa orang yang berbuka dalam

puasa sunnahnya, tidak harus mengqadha (mengganti). Demikian

pendapat Jumhur.

Di dalam Al lkhtiyaral disebutkan: Bagi yang terlintas di

benaknya batrwa ia akan berpuasa esok hari, berarti ia telah berniat'

orang yang hendak berpuasa, ketika ia makan pada malam hari, maka

makannya itu adalah makannya orang yang hendak berpuasa. Karena
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itulah dibedakan antara makan malam hari raya dengan makan malam
pada malam-malam Ramadhan.

Bab: Seputar Puasa Anak Kecil (Yang Belum Baligh)

6,t J\itrrte itl,; W At Jy, b3i 'Uu )? *{St *';i .5;";b'"4 ,*.U'{bi os u ,*yt J?",1 :t*,\t
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2121. Dari Rubayyi' binti Mu'awwidz, kntanya,,,Rasulullal, ilW'ai
pagi hari Asyura mengutus seseorang ke perkampungan Anshar
sekitar Madinah dengan membowa pesan,,,Siapa yang pagi hari ini
puasa (sudah meniatkannya), maka hendaklah ia melanjutkannya!,
dan siapa yang tidak puasa (tidak meniatkannya), maka hendaklah ia
berpuasa pada sisa hari tersebut (menahan ketika mengetahui)",
maka lrami pun berpuasa, juga kami latih anak-anak kami untuk
berpuasa, mereka dibawa ke masjid lalu diberi permainan buru yang
diwarnai, apabila di antaro mereka ada yang menangis karena ingin
makan, kami memberi moinon tersebut sampai datang waktu
berbuka." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Al Bukhari mengemukakan: Umar berkata kepada seorang
laki-laki mabuk (karena minum khamar) pada siang hari Ramadlan,
"Celakalah engkau, padahal anak-anak kecil kami saja berpuasa!,,
sambil memukulnya.

j f;y j:.iJt t:i3 GL :Ju ,^;.rc, a, re ;r o "; V
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2|22. Dari Sufyan bin Abdultah bin Rubai,ah, ia berknta,

,,Diceritakan kepada kami oleh utusan lrami yang telah menghadap

Rasulullah SAl4/ untuk menyatakan keislaman Tsaqif. Ia berkata,

'Mereka datang menghadap beliau pada bulan Ramadhan' lalu

dibuatkan tenda untuk mereka di masiid, ketika telah memeluk Islam,

merelra berpuasa dan menyelesaikan sisa bulan tersebut." (HR' Ibnu

Majah)

:JJ;,W"dt f *t"oi,f o"'^fu I f')t "?,f
it;trr> .fpLt\-1ri!,i6 .i :riu ur €J';'&

(\r;
2123. Dari Abdunahman bin Maslamah, dari pamannya, bahwa

Aslam datang kepada Nabi SAW lalu beliau berlrata,'Apaknh knlian

berpuasa paeta iari ini?' Merekn menjawab, 'Tidak.' Beliau berkata

logr, ,Kaiau begitu (berpuasalah) pada sisa hari kalian ini, lalu

gontilah."' (HR. Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits ini

dijadikan dalil bahwa puasa Asyura dulunya diwajibkan sebelum

diwajibkannya puasa Ramadhan. Juga menunjukkan dianjurkannya

menlajari dan melatih anak-anak untuk berpuasa bila mereka kuat'

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "shalat diwajibkan atas

anak kecil bila sudah berakal, puasa bila sudah kuat, dan hukuman

serta persaksian bila sudah baligh." Hadits Islamnya Tsaqif

menunj-ukkan wajibnya berpuasa bagi memeluk Islam pada bulan

Ramadhan. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini' Hadits

kedua menunjukkan wajibnya menahan diri (yakni berpuasa) bagi

g5i2 
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orang yang masuk Islam di pertengahan siang Ramadhan. Ini juga
berlaku bagi yang baligh atau sadar dari kegilaannya atau bagi orang
yang udzurnya (dalam meninggalkan puasa) sudah hilang, walaupun
tidak meniatkan puasa di awal harinya.

Penulis mengatakan: Ini merupakan argumen bahwa puasa
Asyura dulunya wajib, dan bahwa apabila orang kafir memeluk Islam,
atau seorang anak mencapai baligh pada pertengahan siang (bulan
Ramadhan), maka ia wajib menahan diri (yakni berpuasa pada sisa
hari tersebut) lalu nantinya mengqada (mengganti puasa hari tersebut).
Dalam hal ini tidak berlaku alasan penetapan niat, karena berlakunya
wajib puasa pada orang semacam itu terjadi pada pertengahan hari
tersebut.

BAB.BAB TENTANG HAL-HAL YANG MEMBATALKAN
PUASA, YANG MAKRUH DAN YANG DIANJURKAN

Bab: Berbekam (Hijamah)

,c, c .?..
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2124- Dari Rafi' bin Khudaij, ia berkata, Rasulullah sAW bersabda,
"Batal puasa orang yang membekam dan yang dibekom.,, (HR.
Ahmad dan At-Tirmidzi)

r '):* ?yj'l,;; ?y q,f" i.tj;)t::'qfu)'r:L\j
tlo o /-9{tt

2125 dan 2126- Hadits serupa yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu
Daud dan Ibnu Majah yang bersumber dari rsauban dan syaddad bin
Aus.
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2127. Ahmad dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits senada yang

bersumber dari Abu Hurairah.

.lL +: ; :.f;li 4-o') i^*G djr- ';.'li'.}\')
2128 dan 2129. ;;"^; iugu ,*.iwayatkan ,"0n. ,"*ru ,*,

bersumber dari Aisyah dan Usamah binZaid.
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2130. Dari Tsauban, bahwasanya Rasulullah SAW mendatangi

seorang laki-laki yang sedang berbekam pada bulan Romadhqn, lalu

beliau bersabda, "Batal puasa orang yang membekam dan yang

dibekam." (HR. Ahmad)

ffi 1' J;r,*';,'J6fi"'#\i l, i f; * fttf'$i:'JJi cot;, H, u*A?P; la e.'4iu1rt
(Gi I'):) .'i;Ji,:r, ,,a,

2131. Dari Al Hasan, dari Ma'qal bin Sinan Al Asyja'i, bahwasanya

ia berkata, "Rasulullah SAW melewatiku ketika alat sedang berbekam

setelah berlalu delapan belas malam dari bulan Ramadhan. Lalu

beliau bersabda, 'Batal puaso orong yang membekam don yang

dibekam.' (HR.Ahmad)
Kedua hadits ini menunjukkan, bahwa orang yang melakukan

hal yang membatalkan puasa karena tidak tahu, maka puasanya rusak.

Berbeda dengan orang yang lupa. Ahmad mengatakan, "Hadits yang

paling shahih dalam masalah ini adalah hadits Rafi' bin Khudaij."

Ibnu Al Madini mengatakan, "Yang paling shahih dalam hal ini
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adalah hadits Tsauban dan Syaddad bin Aus."
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2132. Dari lbnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW Orrnol, berbekam
ketika beliau sedang ihram, dan beliau juga pernah berbekam ketiko
sedang berpuasa. (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

',su-itt ?6 ;.trt')t:r';t$t .t'v ti:;3'&t.,p
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2133. Dalam lafazh lainnya: "Beliau pernah berbeknm ketika beliau
sedang ihram dan puasa." (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Ac
Tirmidzi, ia menshahihkannya)

t',U. ;r;r.lt i';k'&i, !." i ;r,i$'fi'€.4i -6 V
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2134. Dori Tsabit Al Banani, bahwasanya ia berkata kepada Anas bin
Malih "Apalrah kalian memalcruhkan berbekam bagi orang yang
berpuasa pada masa Rasulullah SAW?" Ia menjawab, *Tidak. Kecuali
lcarena (hal itu mengakibatkan) kelemalton." (HR. Al Bukhari)
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2135. Dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari salah seorang sahabat
Nabi SAW, ia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW melarong wishal
(menyambung) puasa dan berbekam bagi yang berpuasa, hanya

e)

Uulhtashar IYatluI Authar - OSs



karena knsian terhadap para sahabatnya, beliau tidak mengharamkan

keduanya." (HR.Ahmad dan Abu Daud)
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2136. Dan dari Anas, ia berkata, "Kisah pertama mengapa berbekam

dimakruhkan bagi orang yang berpuasa adalah bahwa Ja'far bin Abu

Thalib pernah berbekom saat berpuasa, lalu Nabi melintasinya

sembari bersabda, 'Dua orang ini (yang membekam dan yang

dibekam) telah berbuka (yakni batal puasanya).' Kemudian Nabi SAW

memberikan keringanan dalam hal berbekam bagi yang berpuasa.

Anas pun pernah berbekom saat berpuasa." (HR' Ad-Daraquthni, ia

mengatakan, "Semua perawinya tsiqah. Aku tidak menemukan adanya

cacat (para riwayat ini)."
Sabda beliau (Batal puaso orong yang membekam dan yang

dib e knm) Pensyarah Rahimahul I ah Ta' al a mengatakan: Hadits-hadits

di atas dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat batalnya puasa

orang yang membekam dan yang dibekam' Jumhur berpendapat

bahwa berbekam tidak merusak puasa, mereka menyatakan bahwa

hadits-hadits tersebut hukumnya telah dihapus. Al Baghawi

mengatakan, "Makna (Botal puasa orang yang membekam dan yang

dibekam) adalah hampir batal. Demikian ini, karena orang yang

membekam tidak dapat menjamin tertahannya darah sehingga tidak

sampai ke tenggorokan ketika menyedot darah, sedangkan orang yang

dibekam tidak dapat menjamin bahwa kekuatan dirinya bisa menahan

kelemahan fisiknya karena dikeluarkannya darah. Sehingga dengan

begitu, keduanya terancam batal puasanya."

Pensyarah mengatakan: Berdasarkan penggabungan hadits-

hadits tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa berbekam itu
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hukumnya makruh bagi yang lemah bila berbekam, dan lebih makruh
lagi bila kelemahannya itu bisa menyebabkannya berbuka. Namun ini
tidak makruh bagi orang yang tidak lemah bila berbekam.
Bagaimanapun, menghindari berbekam bagi yang sedang berpuasa
adalah lebih utama. Dengan begitu jelaslah pengertian sabda beliau
(Batal puosa orang yong membekam dan yang dibekam) adalah
sebagai sindiran, bukan makna yang sebenaffiya karena adanya dalil-
dalil lainnya yang telah menunjukkan makna hakikinya.

Bab: Muntah dan Bercelak

$.
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2137 - Dari Abu Hurqirah M, bahwasanya Nabi sAW bersabda,
"Barangsiapa yong terdorong muntah (tidak sengaja), maka tidak
wajib baginya mengqadha dan barangsiapa yang menyengoja
muntah, maka hendaklah ia mengqadha." (HR. Imam yang lima selain
An-Nasa'i)
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2138. Dari Abdurrahman bin An-Nu'man bin Ma,bad bin Haudzah,
dari ayohnya, dari kakelcnya, dari Nabi sAW, bohwasanya beliau
memerintahknn agqr mengoleskan celak ketika akan tidur don
bersabda, "Hendaklah dihindari oleh orang yang berpuasa.,, (HF..
Abu Daud dan Al Bukhari di dalam kitab Tarikhnya)

Di dalam sanadnya ada catatan. Ibnu Ma'in berkata,
"Abdurrahman ini adalah perawi yang statusnya lemah.,, Abu Hatim
Ar-Razy berkata, "Ia perawi yang shaduq (ujur).,,)
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(barangsiapa yang menyengaja muntah) adalah berusaha agar

mengeluarkan muntah. Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang

muntah karena tidak sengaja maka puasanya tidak batal dan tidak

harus mengqadha. Adapun orang yang berusaha muntah, maka

puasanya batal dan wajib mengqadha. Ibnu Al Mundzir menyebutkan

Uma', bahwa menyengaja muntah merusak puasa.

Sabda beliau (Hendaklah dihindari oleh orang yang

berpuasa), Ibnu Syubrumah dan Ibnu Abi Laila mengatakan,

"sesungguhnya bercelak itu merusak puasa." Namun Al Utrah, para

ahli hadits dan yang lainnya mengatakan, "Sesungguhnya bercelak itu
tidak merusak puasa," Mereka membantah dengan menyatakin,

bahwa haditsnya itu lemah sehingga tidak dapat dijadikan argumen.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa bercelak tidak

membatalkan puasa. Mereka berdalil dengan hadits yang dikeluarkan

oleh Ibn Majah yang bersumber dari Aisyah: "Bahwasanya Nabi

SAW pernah bercelak pada bulan Ramadhan padahal beliau sedang

berpuasa." Di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama

Baqiyyah, ia meriwayatkan dat', Az-Zabidy dan Hisyam dari Urwah.

Pendapat yang benar adalatr pendapat Jumhur ulama bahwa

bercelak tidak membatalkan puasa, karena itu, kita tidak boleh

beranjak dari hukum asalnya kecuali berdasarkan dalil namun

realitasnya tidak satu dalil naqly pun yang layak untuk dijadikan dalil,
apalagi setelah hadits ini (yang dijadikan dalil oleh Jumhur) telah

diperkuat. Bila pun hadits tentang "Berbuks itu disebabkan hal yang

masull'dianggap layak, maka hadits yang menyatakan Nabi bercelak

hanya khusus untuk celak. Demikian juga, bila pun hadits pertama

dalam masalah ini (hadits anjuran agff menghindari bercelak-penj.,)

dianggap layak, maka pengertiannya diarahkan kepada perintah

menghindari celak yang dijadikan wewangian, sebab jenis celak yang

beraroma adatatr juga termasuk yang dijadikan wewangian, sehingga

hadits tersebut tidak mencakup celak yang tidak mengandung

wewangiannya.

358 - Uukhtashar lYetlulAuthar



Bab: Makan atau Minum karena Lupa
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2139. Dari Abu Hurairoh, ia berksta, "Rasululiah sAW bersabda,
'Barongsiapo yong lupa bahwa ia sedang berpuasa ralu makan atau
minum, maka hendaklah ia menyempurnakan (meranjutkan)
puosanyo, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan
minum."' (HR. Jama'ah kecuali An-Nasa,i)

&t hL q, 'r^ C,? q6 a;"'ri ?t t'.Ut yi ri1 ,p.€,, 
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2140. Dalam lafazh lain: ,,Jika seseorang yong ,rdorg Orrpuo*
makan atau minum karena rupa, maka sesungguhnya itu adarah rezeki
yang dianugerqhkan Allah kepadanya, dan tidak ada qadha atasnya.,,
(HR. Ad-Daraquthni, ia mengatakan,,.Isnadnya shahih.,,)
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2141. Dalam lafazhlain; "Barangsiopa yang berbuka pada suatu hari
di bulan Ramadhan korena lupa, maka tidak ada qadha atasnya dan
tidak pula kaffarah (tebusan)." (Ad-Daraquthni mengatakan, .,Marzuq

meriwayatkan sendirian, namun ia tsiqqh, ia meriwayatkannya dari
seorang sahabat Anshar)

Pensyarah Rahimahullah ra'ala mengatakan: Jumhur ulama
berpendapat seperti demikian, mereka pun mengatakan, ,.Barangsiapa

yang makan karena lupa, maka tidak merusak puasanya. Tidak ada
qadha maupun kaffarah (tebusan) atasnya.,'
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Bab: Menjaga Diri dari Menggunjing dan Berkata Kotor, dan
Apa yang Harus Diucapkannya Bila Dicela oleh Orang Lain
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2142. Dori Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabdo, *Bila

saat salah seorong di antara kalian sedang berpuasa, makajanganlah
ia berkata yang kotor dan membuat kegaduhan (ribut). Jika ada
orang yang mencaci makinya atau mengajalcnya berkelahi, maka
hendaklah ia mengatakan, 'sesungguhnya aku ini sedang berpuasa.,
Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya, sungguh
bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada
oromo minyak knsturi. orang yang berpuaso itu memiliki dua
kegembiraan; Saat berbuka, ia gembira ksrena berbukanya dan saat
bertemu dengan Rabbnya, ia bergembira karena puasanya.,,
(Muttafaq 'Alaih)
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2143. Dari Abu Hurairah M, ia berkata, "Rasulullah SAW bersobda,
'Barangsiapo yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan
pengamalannya, maka Allah tidak membutuhknn kepada (usahanya)
meninggalkan makon dan minum (saat berpuaso)."' (HR. Jama,ah
kecuali Muslim dan Nasa'i)
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Pensyarah Rcthimahullah Ta' ala mengatakan: yang dimaksud
dengan perkataan kotor di sini adalah perkataan jorok, kadang juga
dimaknai dengan persetubuhan dan hal-hal yang mendahuluinya, dan
kadang pengucapannya itu terhadap wanita ataupun bukan. Ada
perbedaan pendapat mengenai pengertian sabda beliau (sesungguhnya
aku ini sedang berpuasa), apakah ini dilontarkan kepada orang yang
memakinya atau mengucapkan sendiri di dalam dirinya. Disebutkan di
dalam Syarfu Al Muhadzdzab, 'Keduanya baik. Namun
menyatakannya dengan lisan lebih kuat."

Sabda beliau (moka Allah tidak membutuhkan), disebutkan di
dalam Al Fatfu: "Hal itu bukan berarti seseorang diperintahkan agar
meninggalkan puasanya (tidak berpuasa) tetapi hanya bermakna
peringatan terhadap ucapan dusta sedangkan pemahaman seperti itu
tadi tidak ada. Allah Ta'ala tidak membutuhkan sesuatu pun, artinya
bahwa Allah tidak memiliki iradah (keinginan) terhadap puasa orang
itu." Hadits ini dijadikan dalil bahwa perbuatan-perbuatan tersebut
dapat mengurangi patrala puasa.

Bab: Berkumur dan Mandi karena Cuaca panas

.
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2144. Dori umar, ia berkata, "suottt hari aku songat bergairah, lalu
aku mengecup padahal alat sedang berpuasa. Kemudian aht menemui
Nabi sAW lalu kukatakan, 'Aht teloh melakukan perkara besar hari
ini. Aku tadi mengecup padahol aku sedang berpuasa.' Rasulullah
sAIa pun bersabda, 'Bagaimano menurutmu bila engkau berlntmur
dengan air sementara engkau sedang berpuasa?, Aku jawab, ,Itu

tidak apa-apa.' Rasulullah SAW berkata lagi, ,Begitu juga pada
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mulut."'(HR. Ahmad dan Abu Daud)
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2145. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari seorang sahabat Nabi
SAI{, ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW menuangkan

air ke atas kepalarrya akibat suhu yang ponas, sementara beliau
sedang berpuasa." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Sabda beliau (Bagaimana menurutma bila engkau
berkumur...dst) ini menunjukkan bahwa berkumur tidak mengurangi
nilai puasa, walaupun tampaknya berkumur itu merupakan permulaan

minum atau pendahuluannya. Demikian juga mencium, tidak
mengurangi nilai puasa, walaupun mengecup merupakan pendorong
dan pendahuluan bersetubuh. Insya Allah akan dipaparkan mengenai
perbedaan pendapat seputar mencium istri.

Ucapan perawi (menuangkan air ke atas kepalanya ...dst)
menunjukkan bolehnya orang berpuasa untuk mengatasi suhu yang

panas dengan menuangkan air ke sebagian anggota tubuhnya.

Bab: Rukhshah Mengecup Isteri Bagi Suami yang Berpuasa
Kecuali Bagi yang Tidak Kuat Menahan Diri

@L|rt) i9';'t'i)ii ok ffi oltli "i7?iV
2146. nori U**u Salamah, bahwasanya Rasulullah SAYfi pernah
mengecupnya saat beliau sedang berpuasa. (Muttafaq 'Alaih)
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2147. Dan Aisyah, ia berkata, "Rosulullah SAW pernah mengecup
(isterinya) saat beliau sedang berpuasa dan mencumbu saat beliau
sedang berpuasa. Namun beliau adaloh orang yang paling kuat
menahan syahwatnya di antara kalian." (HR. Jama'ah kecuali An-
Nasa'i)

2148. Di dalam lafazh yang lain disebutkan: "Beliau mengecup di
bulan Ramadlan saat sedang berpuasa." (HR. Ahmad dan Muslim)

(Wirrry .'ti €Lrtij,.i fLi;tr ,,il
2149- Dari umar bin Abu salamah, bahwasanya ia pernah bertanya
kepada Rasulullah SAW "Apakah boleh seorang yong berpuasa
(suami) mengecup (isterinya)?" Beliau menjawab, ,,Tanyalan

lrepadanya." (maksudnya kepada (Jmmu Salamah) Lalu ia (Ummu
salamah) memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah sAW pernah
melakulran hal itu. Kemudian orong itu berkata, *Ailah telqh
mengampuni dosamu yang lalu dan akan datang, wahai Rasululloh?"
Lantas Rosulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, demi Allah,
sesungguhnya alu adalah yang paling bertalcwa kepada Allah di
antara lralian dan poling talat kepada-Nya." (HR. Muslim). Hadits ini
mengindikasikan bahwa semua perbuatan beliau adalah hujjah.
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2150. Dari Abu Hurairah, bahwa seorang lak-laki bertanya kepada
Nabi SAW tentang huhtm bercumbu bagi orang yang sedang
berpuasa. Maka beliau memberikan keringanan baginya. Lalu datang
lagi orang lain (menanyakan hal yang sama), nomun beliau
melarangnya. Ternyata, orangyang beliau beri kzringanan itu adalah
orang yang sudah tua, sedangkan yang beliau larang itu adalah
orang yang masih muda. (HR. Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

Qternah mengecupnya) menunjukkan bolehnya mengecup bagi orang
yang sedang berpuasa dan tidak merusak puasanya. Ada yang
berpendapat makruhnya mengecup dan bercumbu, fttmun ad"
keterangan lain yang membedakan antara orang yang masih muda
dengan orang yang sudah tu4 yang mana beliau membolehkan bagi
orang yang sudah tua, namun tidak membolehkan bagi yang masih
muda.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarar: Tidaklah batal bila keluar
madzi karena mengecup, menyentuh atau berulang-ulang
istri. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syaf i dan sebagian

sahabat kami. Begitu juga mencicipi makanan dan melepekkannya
lagi, atau mengoleskan madu di dalam mulut dan melepekkannya lagi,
maka hal ini tidak apa-apa, seperti halnya berkumur dar, istinsyaq
(membersihkan hidung dengan cara menghirup air lalu
mengeluarkannya lagi).

Bab: KondisiJunub Pada Pagi Hari
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2151. Dari Aisyah M, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata,
"Wahai Rasulullah, ketika aht masih dalam landisi junub, wahu
shalot (Subuh) sudah masuh apakah alru harus berpuasa?,,
Rasulullah bersabda, "Ketiko aku dalam lcondisi junub, wahu shalat
(Subuh) juga sudah masuh namun aku tetap berpuasa.,, Lalu ia
berkomentar, "\4/ahai Rasululloh, engkau ini bukan seperti kami,
sebqb Alloh telah mengampuni dosamuyang terdahulu dan yang akan
datong." Beliau menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya aku songat
berhorap menjadi orang yang paling takut kepada Allah dan paling
mengetahui terhadap apa yang aht berbuat taqwa karenanya.,, (HR.
Ahmad, Muslim dan Abu Daud)
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2152. Dari Aisyah dan Ummu Salamah: ,,Bahwasanya ketika pagi
hari, Nabi SAW pernah dolam kondisi junub karena jima,
(bersetubuh) bukan bermimpi (basah) kcmudian beliau (tetap)
berpuaso Ramadhan " (Muttafaq'Alaih)
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2153. Dari Ummu Salamah, ia berkato, "Pernalt suatu pagi
Rasulullah sAW dalam landisi junub karena jima', buknn karena
bermimpi, kemudian beliau tidak berbuka dan tidok juga mengqadla
(puasa))'(HR. Al Bukhari dan Muslim)

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits
tersebut merupakan dalil bagi ulama yang berpendapat bahwa puasa

tuLhtashar ilatlul Authar - 965



orang yang ketika pagi hari dalam kondisi junub tetap sah dan tidak

wajib mengqadha, baik junubnya karena jima' (bersetubuh) atau

lainnya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama. Mengenai hal ini, lmam

an-Nawawi memastikan telah terjadi ijma 'atasnya.

Bab: Kaffarah (Denda Tebusan) Bagi yang Merusak Puasa

Ramadhan dengan Bersetubuh

J"rJ,, t:-'.SJ^ ,,Sw .W 4t i\ S*, ie ,,Ss

'F :Jti .ot2|r'g Glf;t Je'*t :Ju t:,191^i
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2154. Dari Abu Hurairah M, ia berl@ta,:'seorang laki-taki datang

Ircpada Nabi SAW, sembari berkata, 'Binasalah alan, wahai

Rasulullah.' Beliau berkata, 'Apa yang membuatmu binasa?' Ia
menjowab, 'Aht telah berhubungan badqn dengan isterilu di bulan

Ramadhan.' Lalu beliau berkata,'Apakah engkau bisa memerdekalan

seorang budak?' Ia menjawab,'Tidak' Beliau berkata lagi,'Apakah
englrau mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut?' Ia
menjawab, 'Tidak.' Beliau berknta lagi, 'Apakah engkau bisa

memberi maknn sebanyak 60 orang miskin?' Ia meniowab, 'Tidak'
Kemudian beliau duduk sebentar, lalu setelah itu dibawakan ke

hadapon beliau setangkai hrma, lantas berkata, 'Bershadaqahlah

dengan ini.' Orang itu menjawab, 'Apalmh untuk diberil<an kepada

orang yang lebih faqir daripada knmi? Tidaklah ada penduduk rumah
yang menghuni kota Madinah ini yang lebih membutuhkan daripada
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kami.' Rasulullah pun tertawa hingga terlihat gigi-gigi gerahamnya
lantas bersabda, 'Pergilah dan beri makanlah keluargomu
dengannya."' (HR. Jama'ah)

;b g :Jv .o\i v ,jti *:r',*i :Jv :a*r7 it y ',tt

r;i, * |+ *f :Ju .i*i v, jti .;;.tL
2155. Dalam lafazh yang diriwayatkan Ibnu Majah; "Beliau bersabdo,

'Merdekakanlah seorang budak.' Ia menjawob, 'Aku tidak bisa
menemukannya.' Beliau berl<ata lagi, 'Berpuasalah dua bulan
berturut-turut.' Ia menjowab, 'Alru tidak mampu.' Beliau berkota lagi,
'Berilah makan enam puluh orang miskin.' Kemudian disebutkan
hadits seterusnya. Ini bukti kuat tentang urutannya.

.'itEJ e;?i :!:2';'>\rt:>',rri) 
^?G q):

2156. Dalam riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud: "dan berpuasaloh
sehari s ebagai penggantinya."

t'a3Jili c:Jui .',-SAl, '.5i1 ,lui ,*"',*;t:*. y e,
.t?i; .Wf S, i$, :sv

2157. Dalam lafazh lainnya yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni
disebutkan dengan redaksi: "Aku telsh binasa dan membinasakan."
Beliau bertanya, "Apa yang membinasalranmu?" Ia menjawab, "Aht
berhubungan badan dengan istriht..." kemudian disebutkan hadits
tersebut. Konotasinya, bahwa istrinya itu dipaksa melayaninya.

Pensyarah Rahimahullah Ta' ala mengatakan: Ucapan sahabat
(Binasalah aku) iru menunjukkan bahwa perbuatan itu diialnrkan
dengan sengaja, karena kebinasaan merupakan kiasan dari
kemaksiatan yang bisa menyebabkan terjadinya kebinasaan. Sehingga
dengan begitu dapat difatrami, bahwa hadits ini tidak bisa dijadikan
argtlmen untuk mewajibkan kaffarah bagi orang yang melakukannya
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karena lupa. Demikian pendapat Jumhur.

Sabda beliau (beri makanlah keluargamu) menunjukkan
gugurnya kaffarah karena kesulitan, karena seharusnya denda itu tidak
disalurkan kepada diri dan keluarganya. Nabi SAW pun tidak
menjelaskan kepadanya bahwa denda itu tetap berlaku padanya hingga

saat mempunyai kelapangan. Demikian ini salah satu pendapat Asy-
Syafi'i dan Isa bin Dinar memastikan ini dari golongan Maliki.
Sementara Jumhur berpendapat, bahwa kaffarah tersebut tidak gugur

karena kesulitan.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyaraf: Barangsiapa yang makan di
siang hari Ramadhan dengan sengaja karena menduga malam hari

namun temyata itu siang hari, maka ia tidak wajib qadha. Demikian
juga orang yang menyetubuhi istrinya karena tidak mengetahui waktu
atau karena lupa. Demikian menurut salah satu dari dua pendapat

Ahmad. Jika seorang suami memaksa istrinya bersetubuh di siang hari
Ramadhan, maka sang suami menanggung denda yang diwajibkan
atas istrinya (sehingga menanggung dua denda).

Bab: Larangan Wishal (Menyambung Puasa dengan Tidak
Berbuka)

:JG".'^fu et\,rja.;Ait* ei ffi olt'oi n it *
o7. ,t'.il . c-c . ,. , ir:o6f jt ;3^_k ,,-5, jt(*,P) .€fuJ G) 4-,, e; \ , e;

2158. Darf lbnu (Jmar: "Bahwasanya Nabi SAW melarang wishal
(menyambung puasa tanpa berbula), lalu mereka (para sahabat

berkota), 'Tapi engkau melalatl<nnnyo?' Beliou pun menjowab,

'Sesungguhnya aht ini tidak seperti seseorang di antara kolian.

Sesungguhnya pada malam hari alru diberi makan oleh Rabbku dan

diberi minum."' (Muttafaq'Alaih)

JtaS\iet:Jv W 4t* t;)'s) *',*t;d\
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2159. Dori Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Janganlah knlian melokukan wishal (menyambung puasa tanpa
berbuka)." Lalu dikntakan kepada beliou, "Tapi engkau melakukan
wishal." Beliau pun bersabda, "sesungguhnya pada malam hari aht
diberi mal<an oleh Rabbku dan diberi minum. Karena itu, lakukanlah
amal yang kalian mampu." (Muttafaq 'Alaih)

o;tri;t & *; )c"!, * WUt i(l,Uu u,G r
';!)'G#:r'jr'o;y; A;8'd J : Jts .' Jer j

dL
2160. Dari Aisyah, ia berksta, "Rasulullah SAI{ melarang mereka
melahtlcan wishal karena kasihan terhadap mereka. Namun merelca

mengatalran, 'Tapi engkau melakulwn wishal.' Maka beliau pun
bersabda, 'Sesungguhnya aht ini tidak seperti kolian. Sesungguhnya
aku diberi malmn dan minum oleh Rabbht' (Muttafaq 'Alaih)

"oi',tri 
r<fi f+t; i ,i:rr; ffi y, J;r'e1 ^f; 

,y",rj ,r
J,,SG tir .1p1 t- ktj a4 $o .;,.lt ,-?'J*tAt J*t;
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2161. Dari Abu Sa'id, bahwasarrya ia mendengar Rasulullah SAW
bersabda, "Janganlah lalian menyambung puasa kalian. Siapa pun di
antara lralian yang ingin menyambung maka hendaklah menyambung
sampai waldu sahur." Mereko berknta, "Tapi engkau menyambung
wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "sesungguhnya alu ini tidak

Irrl:C*;. fsi",# * S,4j 'j\,
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seperti kalian. Sesungguhnya pada malam hari ada pemberi makan
yang memberiku maknn dan pemberi minum yang memberiku
minum. " (HR.Al Bukhari dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Rabbku), ada
perbedaan faham mengenai pengertian ini. Pada hakikatnya, bahwa
Nabi SAW memperoleh makanan dan minuman dari Allah sebagai

karamah beliau pada malam-malam puasa beliau. Ibnu Az-Zubair
mengatakan, "Bahwa makan dan minumnya beliau pada kondisi
tersebut adalah seperti kondisinya tidur beliau." Jumhur mengatakan,

"Ini merupakan kiasan tentang kemestian makan dan minum untuk
memperoleh kekuatan, jadi seolah-olah beliau mengatakan, 'Aku
diberi kekuatan seperti orang yang makan dan minum.' Inilah makna
yang tampak dari redaksi tersebut."

Ucapan perawi (karena kasihan terhadap mereka), ini
dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa menyambung
puasa itu makruh. Namun mayoritas ulama mengharamkannya.

Hadits-hadits di atas menunjukkan apa yang diungkapkan oleh
Jumhur. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa menyambung puasa

tidak haram adalah apa yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-
Thabarani dari hadits Samurah, yang mana ia mengatakan, "Nabi
SAW melarang menyambung puasa namun tidak menegaskannya."
Dan kenyataannya, masih ada sebagian sahabat yang melakukannya
setelah larangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka
memahami larangan itu bukan sebagai pengharaman. Ahmad, Ishaq,

Ibnu Al Mundzir, Ibnu Khuzaimah dan segolongan ulama Maliki
berpendapat bolehnya menyambung puasa hingga waktu sahur

berdasarkan hadits Abu Sa'id"

Bab: Etika Berbuka dan Sahur

1Jr Te?: ,Ht Sai r;y :J't J W
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2162. Dari lbnu Umar, ia berkata, "Aht mendengar Rasulullah SAW
bersabda, 'Bila malam telah datang dan siang telah pergi, sementara
matahari telah terbenam, moko orang yang berpuasa boleh
b erbuka."' (Muttafaq'Alaih)

o$ritlv ,j6 e d,'of * i ,y *
(4b';r:X)

2163. Dari Sahl bin Sa'd, balrwa Nabi SAW bersabda, "Manusia itu
masih tetap dalam kebaikan selama mereko meltyegerakan berbuka."
(Muttafaq 'Alaih)

'"1s:?';i,S*t? it J'rt,iv ffi dt'oii;-;'s.,i't
<t:u -jt r'r;;i irjrl .fbt'i*f

2164. Dari Abu Hurairah, Oot**onyo Nabi SAW bersabda, *Allah

Azza wa Jalla berfirman,'Hamba yang paling Alat cintai adalah
orong yang paling segera berbuka."' (HR. Ahmad dan At-Tirmizi).

'ay ,:ja;Li ,F 7$ J"'+; # i' Jh o6 :Jv ;f V
.,1-7 ,1 7t# G LG"S: 'f'oy ,?,;5 "*tL;'6. n

<ts i, -it, ;'rr;'rf.r, :*i it r rl
2165. Dari Anas, ia berlata, "Rasululloh i.a,W Urtrka puasa dengan
beberapa latrma basah (setengah matang) sebelum mengerjalmn
shalat Maghrib. Jika (furma setengah matang) tidak ada, beliau
berbulra puasa dengan htrma matang. Jika (kurma matang) tidok ada,

beliau meneguk beberapa tegukan alr." (HR. Abu Daud, Ahmad, Ibnu
Maj ah, dan At-Tirmidzi)

'€'Gi p'i t;y,ffi nt J?, Js:Jv"'p:t lG q. le'*
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2166. Dari Sulaiman bin Amir Adh-Dhabbi, ia berkata, "Rasulullah

SAW bersabda, 'Bila salah seorang di antara kalian berbuka, maka

hendaklah ia berbuka dengan kurma, iika tidak mendapatknnnya,

maka hendaHah ia berbuko dengan air, sebab air itu adalah suci."'

(HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

'0).4st ,Js'p'i tiyik W ,at';ti'^x 'fi ,i?') / )e *
(jt;'r!.t'rfrl .'o'Pi|'$'), JLj'&

2167. Dari Mu'adz bin Zuhrah: "Bahwa tdoh ,o*poi kepadanya

keterangan bahwasanya apabila Nabi SAW berbuka, beliau

mengucapkan, "Allaahumma laka shumtu wa'alaa rizqika afthartu

lYa Atlah, untuk-Mu-lah aku berpuasa, atas rezeki-Mu-lah aku

berbukaJ." (HR. Abu Daud)

,'rLat \?i 6 ;-.'€f stT t ,i'*ik W oltL('ri'o).?
(*i ;t'r:) .'.,bat | ;LL')

2168. Dari Abu Dzar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "(Jmatku

senantiasa berada dalam kebajikan selama mereka mengakhirkan

sahur dan menyegeraknn berbuka." (HR. AhmaQ

l1r1 .a3; ir--rt q-r,Ly rt';, :Jv ffi o;t'oi ",:t *
1;il> $ it i;1;=ir

2169. Dari Anas, bahwasanya Nabi sAW bersabda, "sahuriah kalian

karena di dalam sahur itu terkandung berkah." (HR. Jama'ah kecuali

Abu Daud)
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2170. Dari Amr bin Ash, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
"Perbedaan antara puasa kita (kaum muslimin) dengan puasa Ahli
Kitab adalah maksn sohur." (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan
Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahulloh Ta'ala mengatakan: Ibnu Abdil Barr
mengatakan, "Hadits-hadits tentang menyegerakan berbuka dan
mengakhirkan sahur adalah hadits-hadits shahih lagi mutawatir.,,

BAB.BAB HAL.HAL YANG MEMBATALKAN PUASA DAN
HUKUM.HUKUM QADHA PUASA

Berbuka dan Berpuasa di Perjalanan (Safar)

;; oi *,G'*
.lbtf oct

tc

qaLrllJr

2171. Dari Aisyah, bahwasonya Hamzah bin Amr Al Aslamy berkata
lrepada Nabi SAW, "Apakah alat boleh tetap berpuasa di dalam
perjalanan?" 

-korena ia memang seorang yang banyak berpuasa-
maks beliau bersabdq, o'Terserah engkau, jika mau silakan berpuasa
dan jilra mau silakah berbuka." (HR. Jama'ah)

,.r
W,cr ,:F r.: ,4 y:t & iU'4 r*i ok'o\&,-rir.r
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2172. Darf Abu Darda, ia berkata,"'Ko*i (para sahabat) pernah

C, Ct-f u
C . ..
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bepergian di bulan Ramadhan pada suatu hari yang sangat panas,

sehingga salah seorang di antara komi korena saking panasnya

meletaklran tangannya di atas kepalanya. Tidak ado di antara ksmi

yang berpuasa selain SAW Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah."

(Muttafaq 'Alaih).

'Jb i :i'*r't 6G: 67j ,*' Gi W ir J'y-, ott :J$ je *. , / ,/
.,fut €{At i^iA,Jui .t':, f;* l$ u :tut .^;;

dL ";;:),)

2173. Dari Jabir bahwasanya pada suatu perialanan, nasututtat, Srq'W

melihat ada kerumunan dan seorang laki-laki yang dipayungi, lalu
beliau berkata, "Ada apa dengan orang ini?" Mereka menjanab, "Dia
sedang berpuosa." Beliau bersabda, *Tidaklah termasuk kebaiikan

b erpuas a dal am perj alanan." (Muttafaq' Alaih)

,-b ;.tir /-'* ,W lt {;r'{ au t? :Jv ;f ;
dL 3;b . t'.At Jr'4t t'1 *At

2174. Dari Anas, ia brrhto, *Ketika kami bepergian bersama

Rasulullah SAW, (di antara kami ada yang masih tetap berpuasa dan

ada pulo yang berbuka). Namun orang yang berpuasa tidak mencela

(menyalahkan) orang yang berbuka, dan tidak pula yang berbukn

(mencela) yang berpuasa." (Muttafaq 'Alaih)

i:-* A', ,*yr ;,, or213 et; ffi 4tLi u* it ,fto' 
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2175. Dari lbnu Abbas, bahwasanya t@titn Nabi SAII: berangkat dari
Madinah beserta sepuluh ribu orang, yaitu pada tahun delopan
setengah semenjak Hijroh ke Madinah. Beliau berangknt menuju
Makkah bersama kaum muslimin yang bersamanya, beliau berpuosa
dan merekq pun berpuasa. Ketika sampai dt Kadid, yaitu mata air
yang berloknsi di antara tlsfan dan Qudaid, beliau berbuka dan
mereka pun berbuka." (Az-Zuhri mengatakan), "Yang berlaku dari
apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW adalatr yang terakhir
kemudian yang terakhir." (Muttafaq 'Alaih)

Muslim juga meriwayatkan hadits yang semakna dengan ini
dari Ibnu Abbas tanpa menyebutkan redaksi "sepuluh ribu" dan tidak
pula tanggal keberangkatan.

,)?ii gyf ,l' J;,I :Ju'ft "',rl--\i ,* ; i:#'*
't i'o;t *i C'^;: v: :Jwrlu* '"J,L'Ji;' ,1, q.lfu,
(;dtt V ;,,i> y'C* * ;tA-'ci'"Jf 'J;:r|o;i ti,
2176. Dari Hamzah bin Amr Al Aslami, bahu,asanya ia berkota,
*Wahai Rasulullah. Aht merasa htat untuk berpuasa di dalam
perjalanan. Apakah aku berdoso (bila terap berpuasa)?" Beliau
menjawab, "Itu adolah rukhshah dari AIIah Ta'ala. Barangsiapa yang
mengambilnya, makn itu bailc, dan barangsiapa yang lebih suka
berpuasa, maka tidak ada dosa baginya." (HR. Muslim dan An-
Nasa'i)

Ini dalil yang kuat tentang lebih utamanya berbuka di dalam
perjalanan.

-.ritl:;5,ffi i, );, et;,;:,tG r.*, *'4'*
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2177. Dari Abu Sa'id dan Jabir, keduanya mengataknn, "Komi
pernah bepergion bersama Rasulullah SAW, sementara orong yong
berpuasa tetap menjalankan puasa dan orang yang berbulca tetap

berbuka. Merela tidak saling mencela." (HR. Muslim)

.;+ i;j ,k j, # l' {;, c e;, i,Su ;V's..i',y
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2178. Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Ketika knmi pergi ke Makkah
bersama Rasulullah SAW, saat itu knmi sedang berpuasa. Lalu kami
singgah di suatu tempat, kemudian Rasulullah SAW bersabda,'Kalian
telah delrat dengan musuh l<alian, sementara berbuko adalah lebih
menguatkan bagi knlian.' Hal itu sebagai rukhshah, maka di antara
lrami ada yang tetap berpuasa dan ada juga yang berbuka. Kemudian
lrami singgah lagi di tempat lain, beliau pun bersobda, 'Kalion
hampir menyongsong musuh kalian, sementara berbuka lebih
menguatkan bagi lralian.' Ini merupakan penegasan, maka kami pun
berbulro. Kemudian, sunggult aku telah menyaksikan kami berpuasa

setelah itu bersama Rasulullah SAW lcetilu sedang di perjalanan."
(HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta' ala mengatakan: Ucapan sahabat

(lAuhai Rasulullah. Aku merasa kuut untuk berpuasa di dalam
perjalanan) dan ucapan beliau (jika mau silakan berpuasa dan iika
mau silakah berbuka) menunjukkan samanya keutamaan berpuasa

dan berbuka ketika sedang di dalam perjalanan (safar).

Hadits (Kami (para sahabat) pernah bepergian di bulan
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Ramadhan), menunjukkan batrwa tidaklah makruh berpuasa bagi
yang kuat.

Sabda beliau (Tidaklah termasuk kebajikan berpuasa dulam
perjalanan) menunjukkan bahwa berpuasa di perjalanan bagi yang
tidak kuat tidaklah utama. Para salaf telah berbeda pendapat mengenai
berpuasa Ramadhan di perjalanan. Segolongan mengatakan, .Tidak

menggugurkan kewajiban.' Sementara Jumhur berpendapat, bahwa
berpuasa lebih utama bagi yang kuat dan tidak memberatkannya. Al
A:uza'i, Ahmad dan Ishaq mengatakan, bahwa yang lebih utama
adalah mengambil rukhshah. Pendapat Umar bin Abdul Aziz yang
juga dipilih oleh Ibnu Al Mundzir, bahwa yang lebih utama adalah
yang lebih mudah. Barangsiapa yang meras:l lebih mudah baginya
berpuasa saat itu daripada mangqadhanya nanti, maka berpuasa
baginya adalah lebih utama.

Bab: Mulanya Berpuasa Tapi Kemudian Berbuka

-t Ji6*,?Gk J\t;&ytJ;,'of o.vp
qQ,'#'"& i ;6r L1,ii'-t+ .;'o&t ic"i,#t Lt?
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2179. Dari Jabir, bahwosarrya Rasulullah saw beranglcat ke Makkah
poda tahun penaHukan, soat itu beliou sedang berpuasa hingga
mencapai Kura'ul Ghamim, begitu juga para sahabat. Lalu
disompaikan kepada beliau, "Orang-orang merasa keberatan
berpuasa, dan mereka sedang menunggu-nunggu qpa yong engkau
lakuknn." Lalu beliau meminta segelas air setelah Ashar, lalu beliau
pun minum sehingga orong-orong melihatnya. Maka sebagian mereka
berbulm, sementora sebagian lainnya tetap berpuasa. Kemudian
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sampai berita kzpada

tetap berpuasa, maka

membangkang." (HR.

menshahihkannya).

beliau bahwa sebagian orang-orang masih

beliau pun bersabda, "Mereka itu telah

Muslim, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia

,,,6t qrrj ,;fii? ,;u ffi sr ;;1 e .r;iots t7) c

u6t, ,or,J.,;lt,6 u i ,P ffi ;rr J;, ;i:Jts 6 " 1..

d.,t f
t;:;t,Jd.{ 

^)x &ffi I' UriA *iG i; e,iV,,
.i-st, jt ,€-rf J'&'-*.: J:Jv ,ri.v :Su .;h r$

(*iirrr) .a'H;-'ui *j-
2180. Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Suatu ketika Rasututtah SAW
mencapai suatu sungai yang diairi oleh air hujan, sementaro orang-
orang sedang berpuasa, saot itu adalah hari yang sangat panas, dari
atas lrpledainya Nobi SAW berkata, 'Minumlah wahai manusio.'
Namun merekn enggan. Beliau pun bersabda, 'Sesungguhnya aku ini
tidak seperti kalian. Sesungguhnya aku ini yang paling dimudahkan di
antara lmlian, dan alru ini berl<endaraan.' Namun mereka tetap
enggan. Malra Rasulullah SAW menghentaklmn pahanya, lalu turun
kemudian minum, orong-orang pun minum, padahal sebenarnya
beliau tidak mau minum." (HR. Ahmad)

*:t :i, i* e *t ia W lt J';:, er :Js f& qt *',4 lv,e'#)t r; e.u:j,*pt € i*7,;; i6
J';:, Gn:Ju ly'.<-;;i G;, 1+af o\:"i rri;t o$r
qp r- ,.rdt il) ;i ::" e l*G ,i" *;*rffi yt

(*iirrr) .;6r a;,r
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2181. Dari lbnu Abbas, ia berknta, *pada tahun penaHulmn,
Rasulullah sAW berongkat pada bulan Ramadhan, saot itu beliau
sedang berpuasa hingga melewati sebuah sungai kecit di tengoh
perjalanan, saat itu tengah hari, sementora orang-orang meraso
kehausan dan merekn pun melongokJongokkan reher (menahan
haus), mereka menanti-nati apa yang hendak ditakukan beliau untuk
merekn. Lalu Rasulullah sAW meminta secangkir air, beliau
memegang dengan tsngannya sehingga terlihat oleh orang-orang,
kpmudian beliau minum, maka orang-orong pun minum.,, (HR.
Ahmad)

Pensyarah Rahimahullah Ta,ala mengatakan: Ini
menunjukkan bahwa musafir boleh berbuka walaupun sebelumnya
telah berniat pada malam harinya bahwa ia akan berpuasa. Ini juga
menunjukkan bahwa keutamaan berbuka tidak terbatas hanya pada
orang yang keberatan berpuasa atau khawatir taJub, iya atau enggan
menerima rukhshah, tapi termasuk juga bagi orang yang mengikuti
beliau agar diikuti juga oleh orang yang mengalami hal serupa,
sehingga berbuka dalam kondisi tersebut adalah lebih utama baginya
untuk menjelaskan perkaranya. Hal ini ditunjukkan dengan riwayat
tadi @adahal sebenarnya beliau tidak mau minum).

Bab: Bepergian di Pertengahan Hari, Apakah Boleh Berbuka?
Kapan Mulai Bolehnya Berbuka?

uJtt * iyo6) *t W ]nr J'y, er :Jtt ,r(r it e
3i I 1 illrG:: aa-t, ,p a&t t5 fr, ?et ,:o:;X,

JtJ, urJt'-bi'; - *(r,* \i- *t r,*'ei,:6
<i roit t r,> :;y, 

I A|o\,F,
2182. Dari lbnu Abbas, ia berkata, "Rasululloh SAW berangkat ke
Hunain pada bulan Ramadhan, sementora keadaan orang-orang
beragam, ada yang berpuasa dan ada pula yang berburra. Ketirro
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beliau telah menaiki tunggangannya, beliau minta diambilkan

secangkir sustt, atau oir, lalu beliau meletakkannya di atas

tunggangonnyo, kemudian oranS-orang pun melihat, lalu orang-

orong yang berbuko berkata kepada mereka yong berpuasa,

"Berbukaloh kalian." (HR. Al Bukhari)

l'.8 o'- c 6 . ! c .
4jl t-*5 ;C J^:.-. ;'C,.

:F"u gtu, oi . /t,lt;.'A:,tL { +:' l;': a:*

<ts*--it it:r> :.5; i * iJts *.lf* ,{ i)i;
2183. Dari Muham*oi Orn Ka'b, ia ierkota, "Alat mendatangi Anas

bin Malik pada bulan Ramadhan, saat itu ia hendak bepergian.

Kendaraannya telah dipersiaplmn dan ia pun telah mengenakan

palraian perjalanan. Lalu ia minta diambilkan malunan lalu makon.

Maka alat berl(ata kepadanya, '(Ini) sunnah?' ia mejawab, 'Sunnah.'

Kemudian ia naik." (HR. At-Tirmidzi)

f y'q.'e:Ytr;*'ej '{ q,,'JG;; it*,f
,'Jii .q;it ,io'.i ,iit;.; a5 ; g:s ,t:r1i:'rqb6)*at

irj; tW ):;; t-'*'+,rifi.'i l* v'Jlt ;'c*fr
1;'rt; 

'rf.r, '";i
2184. Dari Waid bin Jabr, ia berkata, "Alat naik perohu bersama

Abu Bashrah Al Ghifari dari Fusthath pada bulan Ramadhan.

Kemudian beranjak lalu mendekati maftnn siangnya lalu berkata,

'Mendelrntlah.' Aku pun bertanya, 'Bukanknh engkau di tengah

banyak rumah?' Abu Bashrah berkata, 'Apakah engkau tidak suka

dengan sunnah Rasulullah SAYQ"'(HR. Ahmad dan Abu Daud)

Ucapan perawi (Rasulullah SAW berangkat ke Hunain pada

bulan Ramadhan), Penulis menyebutkan: Syaikh kami, Abdunazaq

bin Abdul Qadir mengatakan, "Yang benar adalah Khaibar atau
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Makkah, karena beliau pemah menuju ke kedua tempat tersebut pada
bulan ini (Ramadhan). sedangkan Hunain adalah empat puruh malam
setelah penaklukan Makkah. "

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Di sini penulis
mengemukakannya sebagai dalil bolehnya bagi musafir untuk berbuka
semenjak dimulainya perjalanan, yaitu yang tersebut di dalam riwayat
tadi (Ketika beliuu telah menaiki tunggangannya).

Kedua hadits terakhir ini menunjukkan bahwa musafir boleh
berbuka sebelum keluar dari tempatnya semula. Disebutkan di dalam
Asy-Syarfu Al Kabir: Musafir tidak boleh berbuka hingga rumah-
rumah telah terlewati di belakangnya.

Bab: Bolehnya Berbuka Bagi Musafir Bila Telah Sampai di suatu
Negeri dan Tidak Bemiat Tinegal

*ti\,h ?*i oA:.|t *trr? t? e dtLf o* ;t *
d '-:t ; Q:f i;- * cot;LL, li;- sr:ril :r ,':c-jjr

ds,alt tjl .tru,
2185. Dari lbnu Abbas, bahwasarrya Nabi sAW melakurmn perang
penaklukan pada bulan Ramadhan, don beliau berpuasa hingga
mencapai Kadid, yaitu sumber air antora Oudoid dan IJsfan, dan
beliau tetap berbuka hingga berakhirnya bulan.(HR. Al Bukhari)

Segi dalilnya, bahwa saat penaklukan itu adalah sepuluh hari
terakhir Ramadhan. Demikian yang disebutkan datam hadits Muttafaq
'Alaih.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits ini
menunjukkap, bahwa bila musafir tinggal di suatu tempat dengan ragu
(yakni berniat akan kembali dan tidak menetap di situ), maka ia boleh
berbuka selama masa tinggal tersebut, sebagaimana halnya pula ia
boleh mengqashar shalat selama masa itu. Ini telah kami paparkan di
dalam kajian tentang mengqashar shalat, bahwa orang yang menetap
di suatu tempat dan tinggal di sana, maka hendaknya ia
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menyempurnakan shalatnya, karena kesulitan perjalanan telah hilang
darinya, dan ia tidak boleh mengqashar shalatnya kecuali sekadar

masa yang mana Rasulullah SAW mengqashar ketika tinggal di suatu

tempat. Demikian juga tentang berbuka. Hukum asalnya adalah bahwa
orang yang muqim tidak boleh berbuka karena telah hilang kesulitan
perjalanan darinya kecuali berdasarkan dalil yang menunjukkan
bolehnya. Dan dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tinggal di
suatu tempat sementara ia beniat akan pergi lagi dari tempat tersebut,

seperti halnya masa di mana Rasulullah SAW berbuka ketika di
Makkah, yaitu sepuluh atau sebelas hari menurut beberapa riwayat,
maka hanya sebatas itu ia boleh berbuka dan tidak boleh lebih kecuali
ada dalilnya.

Bab: Seputar Orang Sakit, Lanjut Usia, Wanita Hamil dan
Wanita Menyusui

* "p::'?AtltL,Jv# i, J?rLl'""<:r ly i r:tV
irrrl .;Jr y)t: a+i *r,1>,Ltt'p|in:i ;ii;

q*it
2186. Dari Anas bin Malik Al Ka'by, bahwasanya Rasulullah SAW
bersabda, "Sesungguhnya Allah oAzza Wa Jalla telah meletakkan
(memberilran keringanan) puasa dan separoh shalat (dengan

mengqashar) terhadap orang yang bepergian dan puasa terhadap
wanita hamil don wanita meryrusui." (HR. Imam yang lima)

'91;t:,L6Jt itt :'e*X ?'€1
2187. Dalam latazIr- sebagian mereka dengan redaksi: "dan terhadap
wanita hamil danwanita merqrusui."

ulyGlt et;uli :y di (i,iti Lrti **'*
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2188. Dari Salamah bin Al Ah,ya', ia berlmta, "Ketika dihtrunlan
ayat ini, 'Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalanlcannya
(jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi
makan seorang miskin.' [Qs- Al Baqarah (2): l84J dulurrya berloht
bagi orang yang berbuka dan membayar fidyah hingga turun ayat
setelahnya yang kemudian menghapusnya." (HR. Jama'ah kecuali
Ahmad)

:a,ja:J-, 

"-, 
f.,tr i:u *,p'o.i i,.*lt * *

;; Lt; : ht:.51u t\Llt ,aAr * *;! ,i,r jti ;
$.i*tli,*, 1 1t:)t, */.i;;, rtr gir

1;\r;;l;$l.?il) .ibt w! i5.

2189. Dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Mu'adz bin Jabal
diriwayatkan seperti hadits Salamah, di dalamnya terdapat redaksi:
"Kemudian Allah menurunkan, 'Korena itu, barangsiapa di antarc
kamu hsdir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, mala
hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.' [Qs. Al Baqarah (2): IB5J,
Allah telah menetapkan untuk berpuasa bagi yang muqim lagi sehat,
dan dikecualikan bagi yang sakit dan musafir, serta ditetapkan pula
untuk membayar fidyah (memberi maknn orang miskin) bagi orang
yang lanjut usia yang tidak kuat berpuasa." (Dari riwayat Ahmad dan
Abu Daud secara ringkas)

g;.bUyUiry ult ,4),1A,/.L r.t ry:w *
ii';t, .t'6;t ;j ,t &.'4 ,q& ir Jv .dS*
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.tSJ ?';-':k'ok:q (c'iAitti or;pil-*t'1 i:6'
lLrt*lt i6r1

2190. Dari Atha" bahwasanya ia mendengar lbnu Abbas membaca

ayat: ,,Dan wajib bagi orang-orang yang berat menialanlrannya (iika

mereks tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi maknn

seorang miskin." (Al Baqarah (2): t8$. Ibn',Abbas berkata, *Ini tidak

dihapus, tapi berlaku bagi orang tua dan wanita tua renta yang tidak

mampu berpuasa, maka mereka memberi maknn seorqnS miskin

sebagai pengganti untuk setiap hari puasa yang ditinggallrannya."

(I{R. Al Bukhari)

(g ,fi ibr> .f')t, S;tu' 1;i ;Jtt {& utli {* ,r
2lgl. Dari lbimah, bahwasanya lbnu Abbas berlmta, "Ini ditetapkan

bagi parawanita hamil dan yang menyusui-" (HR' Abu Daud)

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits ini

menunjukkan bahwa musafir dibolehkan tidak berpuasa, dan ia pun

boleh mengqashar shalat. Juga bagi para wanita hamil dan wanita

menyusui dibolehkan berbuka. Al Utrah dan para ahli frkih

berpendapat demikian, yaitu bila wanita menyusui itu

mengkhawatirkan keselamatan bayinya dan bila wanita yang hamil itu

menghawatirkan keselamatan j aninnya.

ucapan perawi (ia mendengar lbnu Abbas membaca ayat:
,,Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya),

diriwayatkan darinya, bahwa ia membaca 'wo 'alalladziina

yathuquunahu,, yakri "dan wajib bagi orang-orang yang mukallaf

namun tidak mampu". Inilah yang sesuai dengan akhir perkataan.

Disebutkan di dalam Al Muqni': Barangsiapa yang tidak mampu

berpuasa karena telah lanjut usia atau sakit yang tidak dapat

dibarapkan lagi kesembuhannya, maka boleh berbuka dan memberi

makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Juga

wanita hamil dan wanita menyusui jika mereka mengkhawatirkan

keselamatan dirinya, mereka boleh berbuka lalu nantinya mengqadha,
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namun bila hanya menghawatirkan anaknya (aninnya) saja, maka
mereka boleh berbuka lalu memberi makan orang miskin (untuk setiap
hari yang ditinggalkan) dan nantinya mengqadha.

Bab: Qadha Puasa Ramadhan secara Berturut-Turut, Tidak
Berturut-Turut dan Ditangguhkan Hingga Bulan Syarban

:$h ot:'o'siti'oyo6)ita,,lG W 4t'oi'* it *
1iu,+irti"t[t irrrl

2192. Dari lbnu (Imar, bahwasanya Nabi SAW trrrotao, ,,eadha

puasa Ramadhqn, jila mau boleh dipisah-pisah, dan jirro mau boleh
b er turut -turzf. " (HR. Ad-Daraquthni)

Al Bukhari mengemukakan: Ibnu Abbas berkata, "Tidak apa-
apa dipisah-pisah berdasarkan firman Allah Ta'ala, "maka (wajiblah
baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggarrran itu pado hari-
hari yang lain." (Qs. Al Baqarah (2): lSa)

i-br '-r 94*;i r3t ,4iy)i; ,iG ...;ll;.*
(* ilrri;1,i,;:r'* rr"ttr it;rl . 7Lr*

2193. Dari Aisyah, ia berkata, ,,pernah diturunkan ryat (mako
(wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu
pada hari-hari yang lain secara beturut-turut), Ialu dihapuslan
kalimat "berturut-turut"." (HR. Ad-Daraquthni, ia mengatakan,
"Isnadnya shahih.")

oi'd?'"'.i i *;t5, i t?'W i'k" ots :iu yc .;"

1br;:r irjl .& it Jy, otlJJ U\} coti,tt:to|*ii
2194. Dari Aisyah, i, Uut*to,:'nl rrrrr, *r*r*ol hltong puoro

Ramadhan, dan alu tidak bisa mengqadhanya kecuari pada bulan
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Sya'ban, dan itu atas sepengetahuan Rasulullah SAW." (HR.

Jama'ah)

',L,?i h''q.#Ut,f i;:;',ri r * )LVr,as|Js

iU :Sr-,}i Lo| k rii e f- r:t ?p,,fiG a6)

ry i;-,Y *' p.'bi a!''bt tA ; k'ii 6;:r
2195. Diriwayatkan juga dengan isnad dha'd (penyandaran yang

lemah): Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, tentang seorang laki-laki
yang sakit pada bulan Ramadhan lalu berbuka. Kemudian ia sehat

namun tidak berpuasa hingga tibanya Ramadhan berikutnya, maka

beliau bersabda, "HendaHah ia berpuasa pada bulan yang tengah

dijalanirrya, kemudian berpuasa untuk bulan yang ia berbukn

padanya dan memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya
(yang ia tinggalkan);'

.'J'i'.7'-L.b \r:;y :Juj I? i;;-i',gj *',Prtlnr ig,
J J \_-,

2196. Ad-Daraquthni meriwayatkannya juga dari Abu Hurairah yang

berasal dari ucapan Abu Hurairah (bukan ucapan Nabi SAW), dan ia

mengatakan, "Isnadnya shahih mauquf."

16) ;3 ?V *t -r, i:JG ffi dtf '# q: ,y cl.t

,'q"-, }t ii ry i\Lfg ry i;,y ok a &
(U'i'; * qt bL'^fi 6*aft

2197. Diriwayatlcan dari lbnu (Jmar, dari *ri, SAW, beliau

bersabda, "Borangsiapa meninggal dan mempunyai hutang puasa

bulan Ramadhan, maka hendaHah dibayarkan untuknya dengan

memberi maksn seorsng miskin untuk setiap harinya." (Isnadnya

lemah. At-Tirmidzi mengatakan, "Yang benar, bahwa ini berasal dari
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lbnu Umar, mauquf.")
Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Bila seseorang sakit pada bulan

Ramadhan kemudian meninggal dan berum sempat berpuasa, maka
dibayarkan untuknya dengan memberi makan orang miskin sebagai
pengganti puasa yang belum dijalankannya. Dan bila ia punya nadzar
(yang belum dipenuhi), maka walinya harus mengqadhanya.,'
(Diriwayatkan oleh Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits Aisyah
menunjukkan bolehnya menunda qadha Ramadhan seca.ra mutlak,
baik karena ada udzur maupun tidak.

Ucapan perawi (dari Nabi SAIry, tuntang seorang laki-laki
yang sakit pada bulan Ramadhan lalu berbuka Kemudian ia sehat
'..), ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat wajibnya
membayar fidyah bagi yang belum mengqadha puasa hingga habis
waktu untuk mengqadhanya, yakni hingga tibanya Ramadhan
berikutnya. Demikian pendapat Jumhur. Abu Al Abbas mengatakan,
"Jika meninggalkan qadha itu karena udzur, maka ia wajib membayar
fidyah, tapi bila bukan karena udzur, maka tidak.,,

Sabda beliau (Barangsiapa meninggol dun mempunyoi
hutang puosa bulan Romadhan, maka hendakrah dibayarkan
untuknyo dengan memberi makan seorang miskin untuk setiap
harinyo), disebutkan di dalam Al lkhtiyaraf: Jika seseorang berpuasa
atas nama orang yang tidak kuat menjalankannya karena usianya yang
telah lanjut atau orang yang telah meninggal dunia, maka itu boleh,
karena hal ini lebih mirip dengan penggantian dengan harta. Al eadhi
mengatakan pendapat senada mengenai mengqadha puasa nadzar
ketika orang yang bernadzar itu masih hidup. Dan orang yang
meninggal sementara ia masih mempunyai hutang puasa nadzar,maka
boleh dipuasakan atas namanya tanpa harus membayar kaffarah.

Bab: Puasa Nadzar Atas Nama Orang yang Sudah Meninggal

iirrLf :iG ,,,$ it,fL$tjUI';i 11 ,.Lr J;r G- :UG
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2198. oarr lbnu Abbas, bahwa seorang wanita berkata, "wahai

Rasulullah, ibuku telah meninggal dan ia mernpunyai hutang puasa

nadzar. Apa boleh alat mempuasakan untulmyo?" Beliau meniawab,

,,Andaikata ibumu memiliki hutang lalu englcau membayarkannya,

apalrah itu bisa menuntasknn darinya?" l{anita itu meniawab, "Ya."

Beliau berkata lagi, *Karena itu, berpuasalah atas nama ibumu'"

(HR. Al Bukhari dan Muslim)

?#'oi6;.1hr bt '-1i'H, f tif:1Ll f& l'f
z ti

)';, itq'iry -i; :$tt e;- f 'h' rur6J:ti 'tr.:'
i;;-At 

t'r-:Jli L":\ .W'€'n, l*,u) -? :s ffi i'r

6!1$,j!j

2lgg. Dalam riwayat lain: Bahwa seorang wanita mengarungi lautan,

lalu bernadzar, bila Allah menyelamatftannya, tnaka ia alan berpuasa

selama satu bulan. Ketitra Allah telah menyelamatkannya, ia belum

juga berpuasa hingga meninggal. Lalu kerabatnya datang menghadap

Rasulullah SAW dan menceritaftan hal tersebut, mafta beliau pun

bersabda,"Berpuasalah atas namanya'" (HR' Ahmad' An-Nasa'i dan

Abu Daud)

'4 {'?w'?? yt'-G u :Jv ffi }ot J't'rlf usap
(^1b ifi)

2200. Dari Aisyah, bahwasanya Nabi sAW bersabda, "Barangsiapa

yangmeninggalduniadanmasihmempunyailrewajibanpuasa,maka
w alinya mempuasakan atas namantya'" (Muttafaq'Alaih)
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2201. Dari Buraidah, ia berkata, "Ketika aku sedang duduk bersama
Rasulullah sAW, tiba-tiba seorang wanita mendatangi beliau lalu
berksta, 'Aku bershadaqah dengan budak wanita atas noma ibuku
yang telah meninggal.' Beliau bersabdo, 'Engkau mendapat pahala,
don (Allah) mengembalikannya kepadamu karena hak waris.,, Ia
berkata lagi, *wahai Rasulullah, ibuku mempunyai hutang puasa satu
bulan. Apa boleh aku mempuasakan untulmya?' Beliau menjowab,
'Berpuasalah untul*tya.' Wanita itu berkota lagi, ,Ibuku belum
pernah haji sama sekali. Apa boleh aku menghajikannya?' Beliau
menjawab, 'Berhajilah untul<nya.' (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud
dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya).

c.c.. ,c / , tc l.z

zzo2.DaramriwayatMuslimai*uu*ilf"::r"'ui?r,f;"#i^
bulan."

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Borangsiapa yang meninggal dunia dan masih mempunyai
kewajiban puasa) ini merupakan bentuk redaksi umum yang berlaku
bagi setiap orang mukallaf (yakni orang yang telah terkena beban
kewajiban syari'at). (maka walinya mempuasakan atas namanya) ini
bentuk berita yang mengandung arti perintah, perkiraannya menjadi
"hendaklah walinya mempuasakan". fni menunjukkan, bahwa wali si
mayit berkewajiban mempuasakan bila mayit itu mempunyai hutang
puasa apa saja (baik puasa Ramadhan maupun puasa nadzar).
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Demikian juga menurut pendapat para ahli hadits dan segolongan ahli

hadits madzhab Syaf i dan Abu Tsaur. Al Baihaqi mengutip dari Asy-

Syafi'i, bahwa ia memberi komentar ini atas keshahihan hadits

tersebut. Demikain juga menurut Ash-Shadiq, An-Nashir, Al Muayyid

Billah, Al Auza,i, Ahmad bin Hanbal dan Asy-Syafi'i dalam salah

satu dari dua pendapatnya. Al Baihaqi mengatakan di dalam Al

Khilafat, "Ini sunnah yang pasti. Tidak ada perbedaan pendapat di

antara para ahli hadits mengenai keshahihannya." Sementara Jumhur

mengatakan, bahwa tidaklah wajib bagi wali si mayat untuk berpuasa

atas namanya bila ia mempunyai hutang puasa. Malik, Abu Hanifah

dan Asy-Syafi'i dalam pendapat barunya menyatakan, bahwa tidak

boleh mempuasakan untuk orang yang sudah meninggal. Demikian

juga pendapat Zaid bin Ali, Al Hadi dan Al Qasim. Sementara Al-

Laits, Ahmad, Ishaq dan Abu Ubaid mengatakan, bahwa tidak

mempuasakan atas rulmanya kecuali karena nadzat.

BAB-BAB PUASA SUNNAH

Bab: Puasa Enam Hari Pada Bulan Syawwal

L '#i i ow; ?$ a :Jti W it J"i, o" ,+'i:'dj *
<1i6ti's rdtYt bt;ir i$; . s:'rst'?? u: )"

2203. Dari Abu Ayyub, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

"Orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan dan diikuti dengan

enam hari pada bulan Syavvwal, maka ia seperti berpuasa sepanjang

tahun." (HR. Jama'atr kecuali Al Bukhari dan An-Nasa'i)

.Je qrl-'u'#;i iLSt

z2!4.Ahmad juga meriwayatkan dari ftuait, Jabt.

t.-.' 
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11irjrl .,4AiFfi?tie ;,ailtiu; ors ,u;:t

(!('
2205. Dari rsauban, dari Rasulullah sAl{, baltwasanya beliau
bersabda, "Barangsiapa berpuasa Ramadhan dan enom hari seterah
Idul Fithri, maka menjadi genap setahun. (Sebab), orqng yang
melakulan suatu kebaikan, maka ia mendapot balasan sepuluh kali
lipatnyt' (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah ra' ala mengatakan: Hadits-hadits ini
sebagai dalil dianjurkannya puasa enam hari pada bulan syawwal.
Demikian juga pendapat Syafi'i, Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya.

Bab: Puasa Pada Sepuluh Hari pertama Dzulhijjah dan
Penekanan Puasa Hari Arafah Bagi yang Tidak Sedang

Melaksanakan Haji

itrila iV :ffi it J'yr''eU|<"f '€)i :AE 
^:.L *'G( igrl .;r:t_lst J_3 ,f ,i p k q C(:'-^:xr-;.aV

Uat,
2206. Dari Hafshah, ia berkata, "Empat hal yang tidok pernah
ditinggallran oleh Rasulullah sAW: Puasa Asyura, sepuruh hori
pertama (Dzulhijjah), tiga hari dari setiap bulan dan dua raks'at
sebelum Subuh." (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

."; '.'-k n'; fi-'r'-r* ,W it Jy, Jv:Jvi;rs OiVtJ-J-

i t c - ,' , ,-\lzJt;Jt itjry .a*tt"{- "fi1r'ie i?3 ,iii*i a*t1

(UL-itrArral
2207. Dari Abu Qatadah, ia berkato, "Rasulullah SAW bersabda,
"'Puasa pada hari Arafah dapat menghapus dosa-dosa selama dua
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tahun: satu tahun sebelumrrya dan satu tahun yang akan datang.
sedangkon puasa Asyura menghapus doso-dosa satu tahun
sebelumnya.'" (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

.?i|zi? i-r.y *ffi tot Jyr 4:Jur;;'oi *
1^-t1u.tj;.*i lrrl

22A8. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulluilah SAW melarang
puosa pada hari Arafah bagi yang wuquf di Arafah.,, (HR. Ahmad
dan Ibnu Majah)

*py*r(,,i? ?; ffi It in'€.fr* 6t )>ir ?i V
dt';rb .nV o$r i*x. t, a ;ri

22Ag. Dari (Jmmu ,et faah, bahwa *rrr*o mengadulcan ,rnronf
puasanyd Nabi sAW di Arafah, lalu ia pun mengirimksn susu untuk
beliau, maka beliau pun minum ketttra beliau sedang berkhutbah di
Ar afah. (Muttafaq' Alaih)

yt:-*-.:t irrrl ."fi 
"fi i(t €: ,r>Lyi !f 6,* ,r,,rj

I . c9,. ,, I -(Sb--lt -Ar;*J o-t1 A.t
2210- Dari uqbah bin Amir, ia berkata, "Rasulullah sAW birsabda,*Hari Arafah, Hari Nahar dan hari-hari rasyriq adalah hari raya kita
orang-orong klam, yaitu hari-hari untuk makan don minum.,,,(HR.
Imam yang lima kecuali Ibnu Majatr. Dishahihkan oleh AtTirmidzi)

Pensyarah Rahimahullah Ta,ala mengatakan: Ini
menunjukkan dianjurkannya berpuasa pada sepuluh hari pertama
bulan Dzulhijjah. Hadits Abu eatadah menunjukkan dianjurkannya
berpuasa pada hari Arafah secara mutlak. Hadits Uqbah bin Amir
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menunjukkan dimakruhkannya secara mutlak. Hadits Abu Hurairah
menunjukkan bolehnya berpuasa di Arafah. Berdasarkan semua hadits
ini disimpulkan, bahwa puasa Arafah dianjurkan bagr setiap orang,
namun makruh bagi yang sedang melaksanakan haji di Arafah.

Bab: Puasa Muharram dan Penegasan Asyura (10 Muharram)

it pa :J;s Wai oU, ;. 1*st',si 19 & fi'u ri
(.JL|rt) .{plt

2211. Telah dikemukakan bahwa ketika nasututiatr SAW di*ru,
"Puasa apakah yang paling utama setelah Ramadhan?', Beliau
menjawab, "(Puasa) pada bulan Allah Muharram." (Muttafaq .Alaih)

*t Sr*,'r'oi + c :Juiitrrft,c Cr ,f ,p, U(b ir *
ti\t,t;t \i',#u-ii vt f6l *'^U iih;e';it; W

drirb.ou)*.bt
2212. Dari lbnu Abbas, ketil(a ditanya tentang puesa Asyura ia
berkata, "Aku tidak pernah mengetahui Rasulullah MW berpuasa
pada suatu hari yang mana beliau mengharapksn kcutamaannya
melebihi hari-hari lainnya, selain hari ini, dan tidak pula pada suatu
bulan, lrecuali pada bulan ini." yaloi Ramadhan (Muttafaq'Alaih)

uk ,,{r^uir ,i Li1i l'}i L;it?G t:6 'Uu a$G'*J 9. r.t -t J' J- - JJ-

ffi,y?roritllt,Ltb Gytif fu,['];-6 I' J';:,
o7. t'41 t'---' t- - t. t I

@LW) k;ia ;iLG;z J:Jui,z;, ni
2213. Dari Afsyah, ia berkata, uHari Asyura adalah hari dimana
lraum Quraisy berpuasa pada masa Jahiliyah, dan Rqsulullah SAW
pun berpuasa. Ketilm beliau telah pindah l(c Madinah, beliau
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memerintahknn orang-orang yang berpuasa pada hari itu, dan ketika
teloh diwajibkan puaso Ramadhan, beliau bersabda, "Bagi yang mau

silakan berpuasa, dan bagi yang mau silakan meninggalkannya."
(Muttafaq 'Alaih)

..-:'o'tlt Li'j.l.;i q rL, W Ut li :Jv Lf"ri / * "*

oy t&$|fl W t Ui ,y';'q'#';ri ok ';'oi :u.ttrt

@L';rb .itr'r^te ?';- i-lr,
2214. Dari Salamah bin Al ,el*o', ia berkata, *Nabi SAW
memerintahkan seorang laki-laki dari suku Aslam untuk menyerukan
kepada orang-orang, "Bahwa barangsiapa yang sudah makan maka
hendaklah ia berpuosa pada sisa harinya, dan barangsiapa yang
belum makan malra hendaHah ia berpuasa, lrarena hari ini adalah
hari Asyura." (Muttafaq'Alaih)

C r I O / , -Ot;- # *'s ,ir * ,* "P3 f ;J. '>.2\t oi'd; ,i
'ts :Jw .itrrsa r'; ?';t Ly ,o---')t * (: ,;- ,Jru .itrr;,a
'W,:*'t$ .'!j or;,,,ri;r\" Lu,;'J,.'tti *?A og

2215. Dari Alqamah, bahwasanya Al Asy'ats bin Qais masuk ke

tempat Abdullah (Ibnu Mas'ud), saat itu itu ia sedang makan pado
hari Asyura, lalu ia berksta, "Wahai Abu Abdirrahman,
sesungguhnya hari ini adalah hari Asyura." Io pun menjowob, "Itu
dulu diwajibkan puasa sebelum diturunkannya (kewajiban puasa)
Ramadhan. Setelah diturunkannya (perintah puasa) Ramadhan itu
ditinggallran. Jilu engkau tidak sedang berpuasa, maks makanlah."
(Muttafaq 'Alaih)
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J;t oit ,irrrft'G i';
,ir-z;r|"i t t .it(*r|liLi .J? ;r'r,J*JJ, Lw ffi ar

.Lt-bi* u*.1' ff i ?Vi5rfia U o:t:@ it J?, ,su

(41iii) .Lt? 6,rj_ oi yt iA y '* u.t ;trrj
2216. Darf IbTu (Jmar, banwa oionf-ororf Jahiliyah dulu biasa
berpuasa poda hari Asyura, Rasulullah SAW dan lmum muslimin pun
berpuasa sebelum diwajibkannya (puasa) Ramadhan. Setelah
diwajibkan (puasa) Ramadhan, Rasulullah SAW bersabda,
"Sesungguhnya hari Asyura adolah salah satu di antara hari-hari
Allah. Bagi yang mau silakan berpuasa." Sementara lbnu Umar tidak
berpuasa pada hari tersebut kecuali bila kebetulan sama dengan
j adwal hari puasanya. (Muttafaq'Alaih)

Jr,n .t:* 'ir.fi !',_#r Xk itr'r.ta i:; Jk :Ju ey.Gi.*
d3 :j$ .ii {;:;":ffi ,i,r J;,

2217. Dari Abu Musa, ia berleata, "Dulu hari Asyura biasa
diagunglran oleh kaum yaudi dan dijadikannya sebagai hari raya.
Lalu Rasulullah sAWr bersabda,'Berpuasalah kntian pada hari itu."'
(Muttafaq 'Alaih)

U i}:"t ;'r-]jr ,s1f; A_t-lt ffi'o;st i$ :j$ f& lt *
/ c, o. 1,,fr ;'; y^t a ,dAi;tt;:rriu l-r t :Ju; ,itrr;e

'>" 'i,, ,,, u",', ,ott.-. o et-d r..ii tti, Jd . ;'; Lt2t,e'rb,1,y);\
c7. t'6t ../. t- - '(4e ,P) .:Y yt1 ciL,^;

2218. Dari lbnu Abbas, ia berkata, *Ketika Nabi SAW tiba di
Madtnah, beliau menyalaikon knum yahudi berpuasa poda hari

o;'A6ik a11at #i"oi'* i,*
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Asyura, lalu beliau bertanya, 'Ada apa ini?' Mereka menjawab, 'Hari
yang baik dimana Allah menyelamatksn Musa don Bani Israil dari
musuhnya, maka Musa berpuasa pada hari itu.' Beliau berkata,'Aku
lebih berhak terhadap Musa daripada kalian.' Lalu beliau pun
berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa." (Muttafaq 'Alaih)

?;,;; oL:J'A # 1' J';:r'+ ,i6 o?r"gri i d":A *
i* n, ira itt";t f,c *, ,[r7 W"6J-!, ,itr'ge

@L";;b",b"fi
2219. Dari Mu'owiyah bin Abu Sufyan, fa bertrotq "Aku mendengar
Rasulullah SAIA bersabda, 'Sesungguhnya ini adalah hari Asyura,
dan lralian tidak diwajibkan puasa padanya, namun aku berpuasa.
Bagi yang mqu silakan berpuasa dan bagi yang mau silakan
b e r buka."' (Muttafaq' Alaih)

Mayoritas hadits tadi menunjukkan bahwa puasa Asyura
dulunya diwajibkan kemudian dihapus. Ada juga yang mengatakan,
bahwa tidak pernah diwajibkan berdasarkan khabar dari Mu'awiyah,
adapun yang dihapus adalah penegasan anjurannya.

ce,tla;?titrrtb ?;ffi .Lr J';:, ?b A :Jb or# ut f
us tip: Ja .aSA4"At',ki;fr\,!t J';:rt;- {jv
iui' ?U'ru ,Jv .€6t ?-#r c* ja ?'i;e t1 ,,*Jr prir

()r> jtr\;tr;>.ffi i' J';'re:; &'jiit
2220. Dari lbnu Abbas, ia berkata, *Ketika Rasulullah SAWr berpuasa
pada hari Asyura dan memerintahkon berpuosa, mereka berkata,
'Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu adalah hari yang diagungkan
oleh lraum yahudi dan nashrani.' Maka beliau bersabda, "Pada tahun
depan Insya Allah Ta'ala kita okan berpuasa pada hari Tasu'a (hari
lre sembilan).' Nomun belum sampai tahun berikutnya, Rasululloh
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SAllrwafat " (HR.Muslim dan Abu Daud).

t ,o t /7

d./J-u 'hu,/ q',i 'ffi 
nr J?r'Ss tA',g:

t.c r, l.cil... 'zo)(p) J^>t ol-2;) .et)Jiv l!-
2221. Dalam lafazh lainnya: "Rasulullah SAW bersabda, 'Jika aku
masih hidup pada tahun depan, maka aku aknn berpuasa pada hari ke

sembilan.' Yalcni hari Asyura." (HR.Ahmad dan Muslim)

.;',jlr t4.c) irr"rte i'y- f_rf_r:@ ;ur J";'r'Jts :d-$_,';1',

(Gi i,jr> .t1'; ;:rJi.'),1';-'^):r t;*
2222. Dalam riwayat lain "Rasulullah SAW bersabda, "Berpuasalah
pada hari Asyura dan selisihilah kaum yahudi. Berpuasalah sehari
sebelum dan sehari sesudahnya." (HR.Ahmad)

Ucapan perawi (Rasulullah SAW ditanya, $Puasa apakah
yang paling utama setelah Ramadhan?,, Beliau menjawab,rr(Puasa)
pada bulan Allah Muharram.") Pensyarah Rahimahullah Ta'ala
mengatakan: Ini menunjukkan bahwa puasa sunnah yang paling utama
adalah puasa pada bulan Muhanam. Berdasarkan seluruh hadits-hadits
tadi disimpulkan, bahwa puasa Asyura itu dulunya diwajibkan
kemudian kewajiban itu dihapus, lalu yang ada adalah ditekankan
penganjurannya.

Sabda beliau (Berpuasalah sehari sebelum dan sehari
sesudahnya), untuk lebih hati-hati adalah berpuasa tiga hari, yaitu
pada hari ke sembilan, ke sepuluh dan ke sebelas, sehingga puasa

Asyura itu terdiri dari tiga tingkatan: Pertama, puasa pada hari ke
sepuluh saja; kedua, berpuasa pada hari ke sembilan dan ke sepuluh;
ketiga, puasa pada hari ke sebelas dan dua hari sebelumnya.
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Bab: Puasa Bulan Sya'ban dan Bulan-Bulan Suci

u;i lt u1u Wr"yt,4'i*'Sr"'f e 4toi*?iV
t,",1t,. t
qi*-;Jt it1r1 .OtlZ,, :rV

2223. Dari Ummu Salamah, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah
berpuasa sebulan penuh dalam setahun kecuali bulan Sya'ban yang
dilanjutkan dengan Ramadhan (HR. Imam yang lima)

,:T;;ffJ#:ff;:
berpuasa pada dua bulon: Sya'ban dan Ramadhan."

Ut,f"P'Ud u.G *
c1. t'6t ,1'- ,ro t .

(4e ,P) .aJS at:,,at

,f6 /.tu:)
Majah: "Beliau

its .iy ,o$a ,q kitu
2225. Dari Aisyah, ia berkata, *Aht tidak pernah melihat Rasulullah
SAW melakukan puasa yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban,
beliou berpuasa selama bulan itu." (Muttafaq'Alaih)

i|'hi ;:k ,t:t):t',L'iQ og t1 in'e'iri ots G ,?'€',
@L#\ .k';',fr ok'Jy+ yr

2226. Dalam lafazh lain: "Beiiau tidak pernah berpuasa pada ,r*"
bulan sebagaimana beliau berpuasa pada bulan Sya'ban, beliau
hampir berpuasa seloma itu kecuoli sedikit, bahknn pernah juga
beliau berpuasa selamo bulan i/2." (Muttafaq 'Alaih)

@L|#) .ot;i'G 6tir'^L'.tti -i1- 
',,;'^ii:, q otL,,
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2227. Dalam lafazh lain "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAll
melenglrnpkan puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadhan, don
oku tidak pernah melihat beliau pada suatu bulan yang lebih banyak
puasonya daripada bulan Sya'ban." (Muttafaq 'Alaih)

lt *, y ,iu .',s:ji'jt ,!t J;,rt 'irii {!r:'a#'oi
|ai .iX .3',, /t ,i, g :Ju .rs_pi'jt,* .;:rX O;')

.r'..-=ir',irf "*i ,i;. gr,*:'-^y;, iat'tz e-, ,jG .uii'j\
1M $ij .6;11 ;.t, ;'rt;'rflr'";i',t rr1

2228. Dari seorang laki-laki Bahilah, ia berkata, "Aku mendatangi
Nabi SAW lalu berlrata, 'Wahai Rasulullah. Aku adalah laki-laki yang
pernah datong kepadamu di tahun pertama."' Beliau berkata,
"Mengapa kini alru melihatmu lemah?" Ia berkata, "Wahai
Rasululloh, aku tidak memakan makanan di siong hari, aku hanya
memalrannya di malam hari." Beliau berknta, "Siapa yong
menyuruhmu menyilrsa dirimu?" Aku jnvab, "ll'ahai Rasulullah, aku
lebih kuat (dari itu)." Beliau berknta, "Berpuasalah pada bulan
lresabaran (Ramadhan) dan sehari setelahnya." Aku berkata, "Aht
lebih lant (untuk itu)." Beliau berkata, "Berpuasatah pada bulan
lresabaran dan dua hari setelahnya." Alat berkata, uAku lebih lant
(untuk itu).'? Beliau berkata, "Berpuasalah pada bulan kesabaran

[RomadhanJ dan tiga hari setelahnya, dan berpuasalah pada bulan-
bulan suci [Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjoh, MuharramJ." (HR.
Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majatr dengan lafazh ini)

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan Ummu
Salamah (bahwasanya Nabi SAW tidah pernah berpaasa sebulan
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penuh dalam setahun kecuali bulan Sya'ban) demikian juga yang

dikatakan oleh Aisyah bahwa beliau berpuasa selama bulan tersebut.

konteksnya ini bertolak belakang dengan ucapan Aisyah (beliau

hampir berpuasa selama itu kecuali sedikit). Kesimpulan dari semua

riwayat ini, bahwa yang dimaksud itu adalah yang paling banyak.

Sabda beliau (dan berpuasalah pada bulan'bulan suci)

adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini
menunjukkan disyariatkannya puasa pada bulan-blan tersebut, namun

hendaknya tidak sebulan penuh dan tidak seluruhnya. Hal ini
ditunjukkan oleh hadits Abu Daud dari hadits ini juga dengan redaksi:

"Berpuasalah dori Muharram dan tinggalkanlah. Berpuasaloh dari
Muharram dan tinggalkanlah. Berpuasalah dari Muharram dan

tinggalkanlah."

Bab: Anjuran Berpuasa Hari Senin dan Kamis

2229. Dari Aisyah, ia berkata, "Bahwa Nabi SAW sangot

memperhatikan puasa hari Senin dan Kamis." (HR. Imam yang lima
kecuali Abu Daud)

0,iiyiiv a"*.ot{ ffi.}t
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serupa yang bersumber2230. Namun Abu Daud
dari Usamah bin Zaid.
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2231. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Amal-
amal (manusia) diperlihotkan (kepada Allah) setiap hari Senin dan
Kamis. Maka aku ingin ketika amollru diperlihatkan aku sedang
berpuasa." (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan redaksi
yang semakna)

.i-) 0; :{;ll fjb 6 u!)t tJl'Gt3[':,.*-;l)
,.

2232. Ahmad dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan dengan makna ini
dari hadits Usamah binZaid.
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2233. Dari Abu Qatadah M, bahwasanya Nabi SAW ditanya tentang
puasa pada hari Senin, beliau pun menjawab, "Itu adalah hari
dimana aku dilahirkan dan diturunkan (wahyu) kepadaku." (HR.
Amad, Muslim dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta' ala mengatakan: Hadits-hadits ini
menunjukkan dianjurkannya berpuasa pada hari Senin dan Kami,
karena pada kedua hari itu ditunjukkannya amal perbuatan manusia.

Bab: Makruhnya Mengkhususkan Berpuasa pada Hari Jum'at
dan Hari Sabtu

dL ",j;:\ .g :Jv tall*st 7,
2234. Dari Muhammad bin lbad bin Ja'far, ia berkata, ",ak Urrorryo
lrepada Jabir,'Apakah Rasulullah SAI{ melarang berpuasa pada hari
Jum' at ?' i a menj aw ab,' Ya."' (Muttafaq'Alaih)

lr *ffiUt**i t:rv';:L
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2235. Dalam salah satu riwayat Al guhail 'Oif..**uf.urr,

" M e ny e nd i r i ka n ny a (m e n gkhu s us kanny a) d e n ga n p u as a."

'il33 \1.^:l)t ?'i f-r'-p V 'ffi ), ,l';', 
ju ,ju i;l-',Sri ?

<l4-frt..tt ot;tt iti'1 'r';;u ')i i';
2236. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Janganlah kalian berpuasa pada hari Jum'at kecuali (berpuasa) juga
sebelumnya sehari dan setelahnya sehari."'(HR. Jama'ah kecuali An-
Nasa'i)

t; thX v, ,Jqu, ; u 7e *:^;r -^fl trLs.: I ,;3;
.'-t.ittot: ,.'".'..r'2.'r.' 
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2237. Dalam riwayat Muslim: "Dan janganlah kalian mengkhususkan
malam Jum'at untuk shalat malqm di antara malam-malam lainnya,
dan jangonlah kalian mengkhususkan hari Jum'at untuk puasa di
antaro hari-hari lainnya, kecuali itu bertepatan dengan hari puasa
yang biasa dilakukon oleh seseorang di antara kolian."

c t..-.ttl,to, ..01,,c* ft- ar*-*Jl 
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2238. Dalam riwayat Ahmad: "Hari Jum'at adalah hari raya, maka
janganlah kalian menjadikan hari raya kalian sebagai hari puasa
knlian, kecuali kalian berpuosa sebelumnya atau setelahnya."
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2239. Dari Juwoiriyah, bohwasanya Rasulullah S,qW *rru[ t u
tempatnya pada hari Jum'at, saat itu ia sedang berpuasa, lalu beliau
bertanya, 'Apakah engkau berpuasa kemarin?' ia menjawab,'Tidak.'
Beliau berkata lagi, 'Apakah besok engkau akan berpuasa?' Ia
menjawab, 'Tidok.' Beliau berknta lagi, 'Kalau begitu, berbukolah.'
(HR. Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud)

t./. fz c . .t I ?
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2240. Dari lbnu Abbas, bahwasanya Nabi SAI( bersabda,,oJanganlah
kalian berpuaso pada hari Jum'at saja." (HR. Ahmad)

",-* li"€ffi l' )"' *'i*;:JvU,3\i;;t; V
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2241. Dari Junadah Al Azdi, ia berkata, "Aku masuk ke tempat
Rasulullah SAW pada hari Jum'at bersama tujuh orang Azdi lainnya,
dan akulah yang kedelapan. Saat itu beliau sedang makan siong.
Beliau pun berkata, 'Kemarilah makan.' Kami menjawab, 'LV'ahai
Rasulullah, kami sedang berpuasa.' Beliau berkata, 'Apakah kalian
berpuasa kemarin?' Kami jawab, 'Tidak.' Beliau berksta lagi,
'Apakah besok kalian akan berpuasa?' Komi jowab, 'Tidak' Beliau
berkata lagi, 'Kalau begitu, berbukalah kalian.' Maka kami pun
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mokan bersama beliau. Ketika beliau keluar dan duduk di atas

mimbar, beliau minta dibawakan tempat air lalu beliau pun minum di
atas mimbar, sementora orqng-orang melihat. Beliau memperlihatkan

kepada mereka bahwa beliau tidak berpuasa pada hari Jum'al." (HR.

Ahmad)

i,Su W yt JJ.1, oi -;#t q:.0- :i; / ; lt * ,f
\\ €'rJi'r; i'ry,"iLb n/, U)y *t' ;i r;rA o
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2242. Dari Abdullah bin Busr, dari saudorinya yang bernama Ash-

Shama', baltwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian
berpuasa pada hari Sabtu kecuali apa yang telah diwajibknn atas

kalian. Apabila seseorang di antara kalian tidak menemukan sesuqtu

kecuali kulit anggur atau ranting pohon maka hendaklah ia
mengunyahnya." (HR.Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

'- "-; tzz -'it;;'4ik dWUta-*^*Jl ot-2-;) .ir*
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2243. Dari lbnu Mas'ud: "Bahwasanya Nabi SAW jarang sekoli

berbukn pada hari Jum'ot." (HR. Imam yang lima kecuali Abu Daud)

Ini diperkirakan bahwa beliau berpuasa pula pada hari lainnya
(sebelum atau sesudahnya).

Pensyarah Rahimahullak Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits

tadi menunjukkan larangan menyendirikan hari Jum'at dengan puasa.

Sabda beliau (langanlah kalian berpuasa pada hari Sabtu
kecuali apa yang telah diwajibkan atas kalian), hadits ini
dikeluarkan juga oleh Ibnu Hibban, Al Hakim, Ath-Thabarani dan Al
Baihaqi serta dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan. Abu Daud mengatakan

di dalam kitab Sunannya, "Malik mengatakan, 'Ini hadits bohong.'

Hadits ini dinilai cacat karena mengandung kekacauan." Sementara
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Abu Daud sendiri menilai hadits ini dihapus (hukumnya). Disebutkan
di dalam qt-Talkhish: Tidak ada yang mengindikasikan dihapusnya
hailits ini. Mungkin karena difahami bahwa pada mulanya Nabi sAw
suka menyamai ahli kitab, namun kemudian beliau mengatakan,
'selisihilah mereka.' Larangan berpuasa pada hari Sabtu sesuai
dengan kondisi pertama, sedangkan puasanya beliau pada hari Sabtu
sesuai dengan kondisi yang kedua. Begitulah bentuk penghapusan
dimaksud. Wallahu a'lam. An-Nasa'i, Al Baihaqi, Ibnu Hibban dan
Al Hakim juga mengeluarkan riwayat dari Kuraib, bahwasanya salah
seorang sahabat Rasulullah sAw diutus untuk menemui Ummu
Salamah agar menanyakan tentang hari-hari yang biasanya Rasulullah
sAw sering berpuasa, maka Ummu Salamah menjawab, 'Hari sabtu
dan Ahad.' Utusan itu pun kembali kepada mereka, namun mereka
seolah mengingkarinya, lalu mereka semua mendatangi ummu
salamah dan bertanya langsung, Ummu Salamah pun berkata, ,,la

benar, bahkan beliau telah bersabda, 'Kedua hari itu adalah hari
royonya orang-orang musyrik, maka aku ingin menyelisihi mereko.,,,
Al Hakim menshahihkan isnadnya, dan Ibnu Khuzaimah pun
menshahihkannya. At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari hadits Aisyah,
ia berkata, "Rasulullah sAw pernah berpuasa daram satu bulan hanya
pada hari Sabtu, Ahad dan Senin. Kemudian pada bulan berikutnya
pada hari Selasa, Rabu dan Kamis." Insya Allah hadits ini akan
dikemukakan nanti. Penulis Al Badr Al Munir telah memadukan
hadits-hadits tadi, lalu mengatakan, 'ol-arangan itu ditujukan pada
penyendirian (pengkhususan). Adapun puasa beliau itu disertai dengan
puasa pada hari sebelumnya atau sesudahnya. Dan ini ditegaskan oleh
izinnya Nabi sAW kepada orang yang berpuasa pada hari Jum'at
dengan berpuasa pula pada hari Sabtu setelahnya. Jadi memadukan ini
lebih utama daripada menghapusnya.', Wallahu a'lam.

Bab: PuasaAyyamAl Bidh (Hari-Hari putih; yaitu Tanggal 13,
14 dan 15) dan Puasa Tiga Hari Setiap Bulan

.iir';t''.* ri1 ,\i (t 6. :ffi it J?, j6 j$,'rt,of,*
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2244. Dari Abu Dzarr, ia berkota, "Rasulullan {n, bersabda,

'Wahai Abu Dzar! Jika engkau berpuasa tiga hari dalam sotu bulan,

maka berpuasalah pada tanggal 13, 14 dan 15."'(HR. Ahmad, An-

Nasa'i dan At-Tirmidzi)

'Tiga hari dalam setiop bulan dan Ramadhan ke Ramadhan, maka ini
adalah puasa setahun penuh."'(HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

't*-\i, L','lr aAt u|"A ffi ar J';:rik uG -$c €
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2246. Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW berpuasa dalam sotu

bulan pada hari Sabtu, Ahad dan Senin. Pado bulan lainnya pada
hari Selasa, Rabu dan Kamis." (HR. At-Tirmidzi, ia mengatakan,

"Hadits hasan.")
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2247. Dori Abu Dzor RA ia herkatq, "Rasulullah SAW bersabda,

'Bcrangsiapa berpussa tiga hari Celam setiap btlan, maka itulah
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puasa setahun.' Lalu Allah menurunkan ayat yang membenarkan hal
itu, "Barangsiapa membqwa amal yang baik maka baginya (pahata)
sepuluh kali lipat amalnya." (Qs. Al An'aam (6): 160). Satu hari
diganjar sepuluh hari." (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(maka berpuasalah pada tanggal 13, 14 dan IS) menunjukkan
dianjurkannya berpuasa pada ayyamut bidh (hari-hari putih), yaitu tiga
hari yang ditetapkan di dalam hadits ini. Ar-Rauyani mengatakan,
"Puasa tiga hari setiap bulan hukumnya sunnah, dan bila itu bertepan
dengan hari-hari putih (tanggal 13, 14 dan 15) , maka itu lebih
disukai." Disebutkan di dalam Al Fatfo,..Ada pendapat dari lebih
seorang ulama, bahwa anjurkan berpuasa pada hari-hari putih berbeda
dengan anjuran berpuasa tiga hari dalam setiap bulan.,,
Kesimpulannya, bahwa hadits-hadits tadi menunjukkan dianjurkannya
berpuasa sembilan hari dalam setiap bulan, yaitu: tiga hari yang bebas
waktunya, hari-hari putih (tanggal 13, 14 dan l5), hari Sabu, Ahad
dan Senin dalam satu bulan, dan bulan lainnya pada hari selasa, Rabu
dan Kamis.

Bab: Puasa sehari dan Berbuka Sehari serta Makruhnya puasa

Terus Menerus

'Ji#,
. ,c, c tL-.3t_f
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2248. Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah sAW bersabda,
"Berpuasalah dalam setiap bulan tiga hari.,, Aku katakan,
"Sesungguhnya aht lebih kuat dari ittt.', Beliau masih terus
menambahlran untukku hingga beliau mengatalmn,,,Berpuasalah
sehari dan berbukalah sehari. Karena itu adalah puasa yang paling
utama, yaitu puasanya saudaraht, Daud AS." (Muttafaq ,Alaih)
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,Ju & 4;J1 *

Mukhtashar ltailul Authar - fiT



.ijtri ?Q u ?v \:ffi ;rrr J';:r',Ss ,'Js :-)i i;lr .rj, oi

r.- -/,.- c I o.
!{-)t o:tl G.l ,f

db"rt)
2249. Dari Abdutlah bin Amr, ia berkata,'oRasulullah SAW bersabda,

'Tidak sah puasa orong yang berpuasa sepanjang tahun."' (Muttafaq

'Alaih)
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2250. Dari Abu Qatadoh, ia berkata, "Dilratakan,'Wahai Rasulullah,

bagaimana dengan orang yang puasa sepanjang tahun?' Beliau

menjawab, 'Tidak puosa dan tidak berbuka.' atau fteliau
mengatalran) 'Tidak berpuasa dan tidak berbuka."' (HR. Jama'ah

kecuali Al Bukhari dan Ibnu Majah)
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2251. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang yang

berpuasa sepanjang tahun (terus menerus) akan disempitkan neraka

Jahannam padanya seperti begini." Seraya beliau menggenggamkan

tangonnya. (HR.Ahmad)
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Tidak sah puasa orang yang berpuasa sepaniang tohun) ini sebagai

dalil makruhnya puasa sepanjang masa. Ibnu Hazm mengatakan

batrwa itu haram. Jumhur berpendapat dianjurkannya puasa tersebut,

mereka membantah hadits Ibnu Amr dan hadits Abu Qatadatr, bahwa

itu dimaksudkan bagi orang yang kesulitan menjalankannya atau

menghilangkan hak. Ibnu At-Tin mengatakan, "Itu berarti

makruhkannya puasa tersebut dengan alasan: Larangan Nabi SAW
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terhadap adarrya kelebihan, perintah untuk berpuasa dan berbuka,
ucapan beliau'tidak ada yang lebih utama dari itu' dan doa beliau
bagi orang yang berpuasa sepanjang masa." Ibnu Al 'Arabi
mengatakan, "Sabda beliau (Tidak sah puasa orong yang berpuasa
sepanjang tahun),jika maknanya sebagai doa, betapa buruknya orang
yang terkena doa Nabi SAW ini, dan bila maknanya sebagai khabar,
betapa buruknya orang yang diceritakan oleh Nabi SAW itu karena
berarti ia tidak pernah puasa."

Bab: Musafir dan Mujahid Berpuasa Sunnah

\i f e 4tt(: 4\ W )t ,S';:, ott iG qG qt *
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2252. Dari lbnu Abbas M, ia berkota, "Rasulullah SAW tidak prrroh
berbulrn pada hari-hari putih baik ketika tinggal moupun bepergian."
(HR. An-Nasa'i)

'J. 
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2253. Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Barangsiapa yong berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah akan
menjauhkon wajahnya dari api neraka sejauh tujuh puluh musim.,',
(HR. Jama'atr kecuali Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullqh Ta' ala mengatakan: Hadits pertama,
di dalam isnadnya terdapat Ya'qub bin Abdullah Al Qami dan Ja,far
bin Abu Al Mughirah Al Qami, kedua orang ini diperbincangkan
kredibilitasnya. Hadits ini menunjukkan dianjurkannya berpuasa pada
hari-hari putih di dalam perjalanan, termasuk juga puasa-puasa sunnah
lainnya yang dianjurkan. Hadits kedua menunjukkan dianjurkannya
berpuasa bagi orang yang sedang berjuang (mujahid). An-Nawawi
mengatakan, "Ini berlaku bagi yang tidak membahayakan dirinya,
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tidak menghilangkan haknya dan tidak mempengaruhi peperangannya

ataupun hal lainnya dari kepentingan-kepentingan peperangannya'"

Bab: Orang yang Berpuasa Sunnah Tidak Harus Melanjutkan

,t? c,t'>'rot)t ,Jtt*; WUt ;t:'J;'^;LL €j f
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2254. Dari Abu Juhfoh, ia berksta, *Nabi SAl4/ mempersqudarakan

antara Salman dan Abu Darda. Ketika Salman mengunjungi Abu

Darda, ia melihat (Jmmu Darda berpaknian yang lusuh, maka ia pun

bertanya kepadanya, 'Ada apa denganmu?' Ia menjawab,
,saudaramu, Abu Darda, sama sekali sudah tidak membutuhkan

dunia ini.' Tak berapa lama datanglah Abu Darda, maka Salman

membuatkan makanan untulvtya seraya berkata, 'Makanlah'' Ia

menjawab,'Aku sedang berpuasa.' Lalu Salman berkata lagi,'Demi
Allah, aku tidok akan makan hingga engkau maknn.' Maka ia pun

makan. Tatkala malam hari, Abu Darda langsung melakukan shalat

qiyamullail, maka Salman berkata kepadanya, 'Tidurlah'' Maka ia

pun tidur, kemudian ia beranjak untuk melakukan qiyamullail lagi

namun Salman berksta lagi, 'Tidurlah.' Tatkola sudah di penghujung

41O - MuAhtashar l[stlulAuthar



molom, berkatalah Salman, 'sekarang bangunlah.' Lantas keduanya
pun shalat. Kemudian Salman berkata lagi, 'sesungguhnya Rabbmu
memiliki hak otasmu, dirimu juga memiliki hak otosmu dan
kcluargamu juga memiliki hak atasmu, maka berilah setiap empunyo
hak akan halcnya.' Lalu Abu Darda mendatangi Nabi SAIV, lantas
menyinggung hal tersebut. Maka, berkatalah Nabi SAW kepadanya,
'Salman benar.' (HR. Al Bukhari dan At-Tirmidzi, ia
menshahihkannya)

$rG i ,7t1Cn q)L',y:, ffi ;ut J';r'tti,,*,.ri?i *
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2255. Dari (Jmmu Hani, bahwasanya Rasulullah iiW prrron
menemuinya lalu beliau meminta minuman kemudian memberikan
minuman itu kepada Ummu Hani maka ia pun meminumnya lalu
berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi aku sedang
berpuaso." Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang berpuasa sunnah
adalah penguasa dirirrya, jika mau ia boleh berpuasa dan jika mau ia
boleh berbuka." (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

Ut ,Ug ,:?:.ei.tilt, tl.t; qf # I' J";:rLi :d-t1., Q,i
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2256. Dalam riwayat lain: Bahwa Rasulullah SAW meminum suatu
minuman, kemudian beliau menyerahkan kepoda (Jmmu Hani untuk
minum, Ummu Hani berkata, uAlan sedang puaso. Tapi tidak mau
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menolak bekas minummu." Kemudian beliau bersabda yang

mal*udnya, "Bila sedang mengqadha puasa Ramadhan maka

qadhalah nanti sehari sebagai gantinya, namun jika itu puasa sunnah,

maka jika mau engkau boleh mengqadha dan jika mau engkau boleh

tidak mengqadha." (HR. Ahmad dan Abu Daud dengan maknanya)
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2257. Dari Aisyah M, ia berkata, "Aku dan Hafshah pernah diberi

hadiah berupa makanan, saat itu kami berdua sedang berpuasa, lalu

kami pun berbuka. Kemudian masuklah Rasulullah SAW, knmi

berkata, 'Wahai Rasulullah, tadi lcami diberi hadiah, dan kami

meraso berselera sehingga kami berbuka.' Rasulullah SAII bersabdo,

'Tidak untuk kalian berdua, berpuosalah lmlian berdua di hari lain

sebagai gantinya."'(HR. Abu Daud)

Perintah mengganti ini adalah sunnah sebagaimana

ditunjukkan oleh sabda beliau *Tidak untuk kalian berdua."

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Salman benar) menunjukkan disyariatkannya menasehi sesama

muslim dan mengingatkan akan kelengahannya, juga menunjukkan

keutamaan shalat di akhir malam serta kepastian adanya hak istri

terhadap suami dalam memperoleh perlakuan yang baik, bolehnya

melarang perbuatan-perbuatan baik bila dikhawatirkan akan

menimbulkan kebosanan dan kejenuhan serta tersia-siakannya hak-

hak yang lain dan makruhnya membebani diri dengan ibadah serta

bolehnya berbuka bagi yang berpuasa sunnah. Hadits-hadits tadi

menunjukkan bolehnya berbuka bagi orang yang sedang berpuasa

sunnah, apalagi bila diundang makan oleh sesama muslim. Juga

menunjukkan dianjurkannya untuk mengqadha bagi yang berpuasa
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sunnah. Demikian juga pendapat Jumhur. Sementara Ibnu Al Munir
mengatakan, "Tidak ada dalil yang menunjukkan dilarangnya makan
ketika sedang melaksanakan puasa sunnah tanpa udzur kecuali yang
bersifat urnurn, seperti firman Allah Ta,ala, ,,Dan janganlah komu
merusaklrsn (pahala) amal-amalml.r.,, (es. Muhammad (47): 33),
terkecuali karena yang bersifat khusus didahulukan daripada yang
bersifat umum seperti halnya hadits Salman.

Bab: Larangan Berpuasa Sehari atau Dua Hari Sebelum
Datangnya Bulan Ramadhan

14)06)'€Li'U:^r;-v '@ 
lnt J?, Jv :Jvi;-;'ei ,y

',tjb .'^:, ,$ e'-*i iU otf >vr'o';,itf Vf ,u."; if ;;

2258- Dari Abu Hurairah, io berkata, "Rasulullah sAll'bersabda,
'Janganlah seseorang di antara kalian mendahului Ramadhan dengan
berpuasa sehori atau dua hari, kecuali seseorang yang harus
berpuasa pada hari itu karena kebiasaanrrya, maka hendaklah ia
berpuasa pada hari itu."'(HR. Jama,ah)

;*|1:t 4t * J'-fr W lnt Jy ,-tu- :Ju G "-:6 ,f
U3 ?W i* *, o:;:rk ;:r,tk'r tk ?"; re,' : ;:tz, :

(!=(' u.r itjrl .-iTirt
259. Dari Mu'aniyah, ia berkata, ,,Rasulullah SAIA pernah
mengatalran di atas mimbar sebelum bulan Ramadhan, 'puasa hari
anu dan anu, dan kami mendahului. siapa yang ingin mendahului
sialalcan dan siapa yong ingin menangguhkan silakan."' (HR. Ibnu
Majah)

Mendahului ini difahami dengan lebih dari dua hari.

gct1"lAt

Uukhtssher Itattul Authar - 419



ct:'.
e9 Q\-at 1 'aVu.

tv tr"a'&",p ,,y'),'JG W'olr ,:i :;;"L c.'ork r
t"-Wi rrt; ,ffi ir J'yr i6 .) i,Ss:* ,bt

o1. ,l "nl !..'.2. o,o ,
(4e ,P) .4i15.,. ,y_y-

2260. Dari Imran bin Hushain, bahwasanya Nabi SAW berkata

kepada seorang lakiJaki, "Apakah engkau berpuasa pado hari-hari

terakhir bulan ini?", orang itu menjawab, "Tidak." Rasulullah SAW

berkata lagi, "Jika engkau berbuka pada bulan Ramodhan, maka

berpuasalah dua hari sebagai penggantinya." (Muttafaq 'Alaih)

'...o. zJ o o ti -.,, o ..

2z6t.Daram riwayat mereka ,"r* ;I' ;;,frrt,*r?:rirrt';,
Sya'ban."

Ini difahami bahwa orang tersebut biasa berpuasa pada hari-

hari terakhir tiap bulan atau telah bernadzar.

Pensyarah Rohimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits

Mu'awiyah, di dalam isnadnya terdapat Al Qasim bin Abdurrahman,

yakni Abu Abdirrahman mantan budak Bani Umayyah, ada

perbincangan mengenai kredibilitasnya, juga Al Haitsam bin Humaid

ada perbincangan mengenai kredibilitasnya.

Sabda beliau (langanlah seseorang di antara kalian

mendahului), makna hadits ini: Janganlah kalian menyambut

Ramadhan dengan berpuasa yang diniatkan sebagai jaga-jaga (kehati-

hatian) terhadap masuknya Ramadhan. Ketika mengeluarkan hadits

ini, At-Tirmidzi mengatakan, "Ini diamalkan oleh para ahli ilmu,

mereka tidak menyukai orang yang tergesa-gesa berpuasa sebelum

masuknya bulan Ramadhan dengan menganggapnya Ramadhan."

Dibatasinya dengan sehari atau dua hari, karena biasanya orang yang

bermaksud "jaga-jaga" itu hanya sebatas itu. Mayoritas ulama Syaf i

membatasinya semenjak permulaan tanggal 16 Sya'ban, mereka

berdalih dengan hadits Al 'Ala' bin Abdunahman, dari ayahnya, dari

Abu Hurairah secara marfu': "Apabila telah masuk pertengahan
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Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa." (Dikeluarkan oleh para
penyusun kitab sunan dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan yang
lainnya). Jumhur mengatakan, "Boleh berpuasa sunnah setelah
pertengahan Sya'ban." Jumhur pun menilai lemahnya hadits tadi
(hadits Abu Hurairah). Adapun ungkapan penulis, bahwa hadits
Mu'awiyah itu difahami dengan mendahului yang lebih dari dua hari,
ini tidak ada landasannya, tidak ada dasar pijakan untuk melahirkan
kesimpulan ini, karena hadits Al 'Ala' bin Abdurrahman
menunjukkan larangan berpuasa pada setengah bulan terakhir dari
bulan Sya'ban. Sementara itu, Ath-Thahawi telah memadukan antara
hadits yang melarang dan hadits Al 'Ala', bahwa hadits Al ,Ala'

berlaku bagi orang yang lemah berpuasa, sedang hadits lainnya
dikhsuskan bagi yang berjaga-jaga lalu dianggapnya sebagai puasa
Ramadhan. Disebutkan di dalam Al Fatfu: Ini pemaduan yang baik.

Bab: Larangan Berpuasa Pada Dua Hari Raya dan Hari-Hari
Tasyriq

c/ c/c/ c/ o / ,: t14 illd ), tct / e / o,

le- rt'y" lf f .r+ dl @ orrl d-rs f *,-',/
@Li;i) ..At ii:

2262. Dari Abu Sdid, dari Rasulullah SAW:'"Bahwasanyo Ortnu
melarang berpuasa pada dua hari, (yaitu): Hari Berbuka (Idul Fithri)
dan Hari Menyembelih (dul Adha)." (Muttafaq'Alaih)

u;; ",L t* \,lG 14$'r.*,L. ?'€j
2263. Dalam lafazh Ahmad dan Al Bukhari: "Tidak ada puasa pada
dua hari."

;';-'€'r"ilr4
2264.LafazhMuslim: "Tidak roh puoro pada dua hori."

.l,a[t o /o-
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2265. Dari Ka'b bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW

mengutusnya bersama Aus bin Al Hadatsan pada hari-hari Tasyriq

untuk menyerukan: "Bahwa tidak akan masuk Surga kecuali orang

mulcrnin, dan bahwa hari-hari Mina adalah hari-hari untuk makan

dan minum." (HR.Ahmad dan Muslim)

:,"-L i(1 qrtli'oi & at J'y: G;i ,Jv ,rG's ,r) i rL ;f
(Gi 

^:r> 
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2266. Dari Sa'i bin Abi ll'aqash, ia berlata, "Rasulullah SAW

menyuruhlat untuk menyeruknn pada hari-hari Mina: 'Bahwa hari-

hari itu adalah hari-hari untuk maknn dan minum, dan tidak boleh

ada puasa padanya.' Yalcni pada hari-hari tasyriq." (HR' Ahmad)

,4t {e.:atr ,t {)*;* f e: W utr',:i ",:tV
(#rt'"st'atr> .*/At r(: r,ut 4t ii-:

2267. Dari Anas M: "Bahwasanya Nabi SAW melarang berpuasa

lima hari dalam setahun: Hari Berbukn (dul Fithri), Hari

Menyembelih (Idul Adha) dan tiga hari tasyriq:'(HR. Ad-Daraquthni)

'p,\;p)ol s.At {) e'"p;p'ru # rtt.;l;,G r
<U r$t',t')i .G:"1)t y'n

2268. Dari Aisyah dan Ibnu (Jmar M, keduanya mengatakan, "Tidak

dirukhshahknn untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik kecuali bagi

yang tidakmendapatkan had-yu." 
.(HR. 

Al Bukhari)
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2269. Riwayat Al Bukhari yang juga bersumber dari keduanya, bahwa

mereka berkata, "Puqsa bagi yang bertamattu' dengan umrah ke haji
hingga hari Arafah, jika tidak menemuknn had-yu dan tidak berpuasa,

maka berpuasa pada hari-hari Mina."
Pensyarah Rahimahullah Ta' ala mengatakan: Hadits-hadits ini

sebagai dalil dilarangnya berpuasa pada hari-hari tasyriq. Hadits Anas

menunjukkan bahwa hari-hari tasyriq itu selama tiga hari setelah hari

Nahar (setelah Idul Adha).
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2270. Dari Aisyah M, bahwasanya ia berl<ata, "Rasulullah SAW

biasa beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan

hingga beliau diwafatkan oleh Allah 'Azza wa Jalla." (Muttafaq

'Alaih)

f -t:r\i'J)t 
-b(e:-ffi I' J';, ots :Jtt # u..t,r

dL';r:\.oW)
2271. Dari Ibnu (Jmar, ia berkata, "Rasulullan ilW biasa beri'tikaf
pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan " (Muttafaq 'Alaih)

iry-okUlt oK:.ir I' ip G.t)i'r3):gt1 
'Js,#.t

'ffi ir J;'
2272. Dalam riwayat Muslim: Nali' berkata, "Abdulloh pernah

menunjuklcan kepadaku tempat yang biasa digunakan oleh Rasulullah

SAW untuk beri'tikaf,"

j *-ljir'a'f6\i r:,;t'-a<1;WUt ok,JG itV
occ/t , c I 1... / o e

J---">l ol c t\ ..',r .:'r> .i*'JSa +ir ft eo( ftr ,CG|-S-?'J-
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2273. Dari Anas, ia berkata, *Nabi SAW biasa beri'tiknf poao riputrl,
hari terakhir dari bulan Ramadhan. Beliau pernah tidak ber'tikaf
pada suatu tahun, dan pada tahun berikutnya beliau beri'tikaf selama

dua puluh hari." (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia
menshahihkannya)

,K ,;.i;.1 d-ts, ,t uv"st ti| GG u.tr'>!rti>'o'rr't'.3;11',, Y'!P' , ,
2274. Dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah
dikemukakan yang semakna dengan ini yang bersumber dari Ubay bin
Ka'b.

,:;it J,:"'-,Eq'oi;tri titffi l,t J'y, t:tt |dG *xG c
,-::^;jr ,,t'JtE&yl itrf ,l;i ,t?.,;i'i1, ,iiSe) ,pt ii v ,.,
',H LJ*;i, ,:*;b \i.q7r,;) -;i, .oWriy 7r1\i
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i-;t;tr i,tj11 .Jrs q {rati /t e,';9&r & o6, ,b,
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2275. Dari Aisyah, ia berkota, *Bila Rasulullah SAW'lrendak
beri'tikaf makn beliau melakukan shalat fajar (subuh) dulu, kemudian
memasuki peri' tikafannya. Sebelumnya beliau memerintahkan agar
dipasang kemah untulcnya, lalu ditancapkanlah, ketika itu beliau
merencanakan ffikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan
Ramadhan. Lalu Zainab (isteri beliau) memerintahkan agar dipasang
pula kemah untulcnya, lalu ditancapkanlah, lalu isteri-isteri beliau
yang lainnya juga memerintahkan hal yang sqma, maka
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ditancapkanlah kemah-kemah. Tatkolo Rasulullah SAW telah selesai
shalot Subuh, beliau mengamati ternyata banyak sekali kemah-kemah
ditancapkan. Berkntalah beliau, "Apakah mereka ini ingin berbuat
kebajikan?" Lalu beliau memerintahkan agar kemah untuknya
dibongkar dan beliau tidak jadi melakukan ffikaf pada bulan
Ramadhan itu hingga melakukannya pado sepuluh hari pertama di
bulan Syawwal." (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

.ikg,|pt ; ,-.aJt Jb'-bEl;-"oi;tri ti1 ;:rs ,W'; "#
2276. Namun At-Tirmidzi mengeluarkan riwayat serupa yang
bersumber darinya: "Bila Rasulullah SAW hendak beri'tikaf, maka
beliau melakukan shalat fajar (subuh) dulu, kemudian memasuki
peri'tikafannya."

'; c? Glar 61 ,:rs
t.t .le. l.zz

(4*1-. gal oly-;)

2277. Dari NaJi', dari lbnu Umar: "Bahwasanya bila Nabi SAll
beri'tilraf beliau menghamparknn kasur untuknya atau diletakkan
tempat tidur untulcnya di belakang [Jsthmuanah at-Taubaftl." 1HR.
Ibnu Majah)

\\:Ar J-U \ ;:rs,L!(' Q :G W;--,f. €, 4t
(^)L iE4 kg, ;tt r\19f"ili ir;,,

2278. Dari Aisyah: "Bahwasanya ia pernah merapikon rambut Nabi
SAIT padahal ia sedang haid, sementora beliau di tempat i'tikafnya di
dalam masjid dan ia sendiri bersda di dalam kamarnya meraih

o Ialah suatu tiang, dimana seoriltg sahabat pernah
hingga diterima taubatnya.
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kepada beliau. Beliau sendiri tidak masuk rumah kecuali untuk
memenuhi hajat sebagai manusia bila beliau sedang i'tikaf.'
(Muttafaq 'Alaih)

, ,: c. , o.1..
l-^9 4-9 i2., Jl-u-rJ itt$.q:rr J-ili * tt 'u6 u-i t1:1,
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2279. Dari Airyah juga, ia brrt*to, "sesungguhnya bila aku
beri'tilraf aku masuk rumah untuk suatu keperluan dan karena ada
orang yang sakit, dan aku tidak menanyakan perihalnya kecuali
sambil berj alan." (Muttafaq' Alaih)

ilr'r3i1, f:$,tkA @ i' J?, ou-ldu? **V
lt e (*'ok', #. d ?*,+1.*'V'^!i;i,>,5

@1|rt) .i-3 u.j;;i
2280. Dari Shafiyyah binti Huyay RA, ia brrt*to, "Ketiia Rasututlah
SAW sedang f fikatr aku mendatanginya untuk mengunjunginya pada
malam hari, lalu aku bercakap-cakap dengannya, kemudian aku
berdiri untuk kembali, maka beliau pun berdiri untuk mengantarku
(menyertaiht keluar)." Sedangkan tempat tinggalnya di rumah
Usamah bin Zaid. (Muttafaq'Alaih)

L-k ;U<e; .,j,f/L';WUto6 ::--;iv"$,G r
13jr;'r!1 ir1r1 .& JU LT rj ;

2281. Dari Aisyah, ia berkata, "Bila Nabi SAIV melewati orang sakit,
sementara beliau sedang beri'tikaf, maka beliau lewat begitu saja
tanpa singgah guna menanyakannya." (HR. Abu Daud)

14-i- \ ) i',{ \ tf ."<flit Je'^!lt ,Us u.G fLl,a-t'

Mukhtashar lttatlul Authar - 421



L ) q rl ,Uu.eF"\') 
^1:;qt, 

,ilqr'";'t, i:o
itrrl .rt-;. * q. \L.u(*t,t yi*r,tL. *6 ;t,t s,y

1;jt'"rf1
2282. Dari Aisyah, ia berkato, "Termasuk sunnah bilomana seorang
yang beri'tikaf tidak menjenguk orang sakit, tidak menghadiri
jenazah, tidak menyentuh dan bercampur dengan isteri serta tidak
keluar untuk suatu keperluan kecuali memang harus dilakukan. Dan
tidak ada i'tiknf (yaknt tidak sah) kecuali dengan berpuasa dan tidak
ada i'tikaf kecuali di masjid Jami' (Masjid Raya/ Masjid Agung)."
(HR. Abu Daud)

',:i':*r;t 
*p.L'1* * iU W U:'JL'# ri'.# ;t,f
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2283. Dari Ibnu Umar, bahwasanya Umar pernah bertanya kepada
Nabi SAW, ia berkata, "Aku pernah bernadzar pada masa Jahiliyah
untuk beri'tiknf satu malam di Masjidil Haram." Beliau pun bersabda,
"Penuhilah nadzqrmu." (Muttafaq 'Alaih. Dalam riwayat Al Bukhari
ada tambahan: "Lalu ia pun beri'tikaf satu malam.")

'^ix-tf vr ?v ;ta5t J" A i$ ffi 
"ltLi 

,,t& ;.1 ,r
(#,'iutittt *;,

2284. Dari lbnu Abbas M, bahwasanya Nabi SAW bersabda,
'Seorang yang beri'tikaf tidak wajib berpuasa kecuali ia
mengharuskannya terhadap dirinya sendiri (nadzar)."' (HR. Ad-
Daraquthni)
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2285. Dari Hudzaifuh, bahwasanya ia berkata kepada lbnu Mas'ud,
"Aku tahu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, 'Tidak ada i'tikaf
selain di tiga mosjid atau beliau mengatakan, 'Di masjid agung."'
(HR. Sa'id di dalam kitab Sunatmya)

6;"^lt;-;;, qt y.(r,'6X, A';9&t 'it* 
d,'oi 
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2286. Dari Aisyah, bahwa'odo ,oloh seorang istri beliau yang
beri'tilaf bersama beliau, sementara ia mustahadhah (mengeluarlrsn
darah karena penyakit, bukan darah haid), ia melihat darah, bahtran
mungkin meletakJran wadah di bawahnya untuk menampung darah.,,
(HR. Al Bukhari)

{iit, ?1tt o; Us) ytr3i ,:ii;r A'-b?€,t.:!)4't':
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2287. Dalam riwayat lainnya: *Salah seorang istri beliau beri'tiknf
bersamo beliau, ia melihat darah dan warna kekuning-latningan, ia
pun meletakknn wadah di bawahnya, sementara ia tetap
melalrsanakan shalat." (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta' ala mengatakan: Hadits-hadits ini
mentrnjukkan disyariatkannya i'tikaf, dan ini telah disepakati oleh
para ulama sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi dan yang
lainnya.

Ucapan perawi (sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan)
menunjukkan dianjurkaffiya melanggengkan I'tikaf pada sepuluh hari
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terakhir dari bulan Ramadhan, karena Nabi SAW telah

mengkhususkan waktu tersebut dan mendawamkannya untuk I'tikaf.

Ucapan perawi (beri'tikaf selama dua puluh hari)

menunjukkan bahwa kebiasaan beri'tikaf selama beberapa hari, bila

pada suatu ketika tidak terlaksana, maka dianjurkan untuk

mengqadhanya.

ucapan perawi (beliau melakukan shalat fajar (subuh) dulu,

kemudian memasuki peri'tikafannya) ini sebagai dalil bahwa

permulaan waktu i'tikaf adalah di permulaan siang. Demikian yang

dikatakan oleh Al Auza'i,Al-Laitsi dan Ats-Tsauri.

ucapan perawi (Bila Rasulultah sAW hendak beri'tikaf,

maka beliau melakukan shalat faiar (subuh) dulu, kemudian

memas uki peri, tikflfanny a. s ebelumnya beliau memerintuh kan agar

dipasang kemah untuknya, lalu ditancapkanlah) al hadits. Penulis

mengatakan, "Bahwa nadzar tidak harus dipenuhi bila hanya sekadar

niat, dan sunnahnya adalah dipenuhi; Orang yang ber'tikaf sebaiknya

menetapkan tempat khusus untuk dirinya; orang yang telah berniat

untuk i'tikaf selama beberapa hari tertentu tidak diharuskan

memulainya di awal malam tersebut."

ucapan Aisyah (Bahwasanya ia pernah metapikan rambut

Nabi sAW padahal ia sedang haid, sementara beliau di tempat

irtikafnya di dalum masiid dan ia sendiri berada di dalam kamarnya

meraih kepada beliau...dst.) menunjukkan bahwa orang yang

beri'tikaf boleh membersihkan diri, mengenakan wewangian, mandi,

bercukur, berhias dan lain-lain hal yang berkenaan dengan kerapian.

Jumhur berpendapat bahwa hal-hal tersebut tidak makruh kecuali hal-

hal yang makruh bila dilakukan di dalam masjid. Hadits ini juga

menunjukkan, bahwa orang yang mengeluarkan sebagian anggota

tubuhnya dari masjid, tidak menodai keshahan I'tikafnya'

ucapan perawi (kecuali untuk memenuhi haiat sebagai

manusia) ditafsirkan oleh Az-Zuhri dengan buang air dan buang air

besar. Telah terjadi ijma' tentang pengecualian dua hal ini. Namun

mereka berbeda pendapat mengenai selain kedua hal ini, seperti

makan dan minum. Adapun muntah, meludah dan berbekam bagi
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yang memerlukannya termasuk pengecualian seperti buang air kecil
dan air besar.

Ucapan Aisyah (Termasuk sunnah bilamans seorong yang
beri'tikaf tidak menjenguk orang sakit ... dst) kedua hadits ini
sebagai dalil tidak bolehnya orang yang beri'tikaf untuk keluar dari
tempat i'tikafnya untuk menjenguk orang sakit atau yang serupa itu.
An-Nawawi, Asy-Syaf i dan Ishaq mengatakan, ..Jika sebelum
mensyaratkan sesuatu di awal i'tikafnya, maka hal itu tidak
membatalkan i'tikafnya bila dilakukan (sesuai yang disyaratkannya).,'
Ini juga merupakan salah satu riwayat dari pendapat Ahmad.

Ucapan Aisyah (Dan tidak ada i,tikaf (yakni tidak soh)
kecuali dengan berpuasa) menunjukkan tidak sahnya I'tikaf kecuali
dengan berpuasa, dan ini merupakan syarat. Tapi yang benar, bahwa
ini bukan syarat. Abu Daud mengatakan, "selain Abdunahman bin
Ishaq tidak menyebutkan di dalam riwayatnya: 'Ia (Aisyah)
mengatakan,'Sunnahnya ..' ."

sabda beliau (dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid Jami,
(Masjid Raya/Ilrasjid Agung)) menunjukkan bahwa masjid adalah
syarat i'tikaf. Golongan Hanafi membolehkan wanita beri'tikaf di
masjid rumahnya.

Ucapan umar (untuk beri'tikof satu malam) ini sebagai dalil
bolehnya i'tikaf tanpa disertai puasa.

ucapan Hudzaifah (Aku tahu bahwa Rasulullah sAW telah
bersabda, 'Tidak oda i'tikaf selain di tiga masjid, atau beliau
mengatakan, 'Di masjid ogung.') Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu
Abi Syaibah, namun tidak menyebutkan bahwa ini marfu'. Untuk
mendudukkan masalah ini cukup dengan mengkaji peristiwa yang
pernah terjadi arfiara Hudzaifah dan Ibnu Mas'ud, rafazartnya:,,Bahwa
Hudzaifah datang kepado Abdulloh (Ibnu Mas'ud) lalu berkata,
'Tidakknh mengherankonmu bahwa orang-orang beri'tikaf di antara
rumahmu dan rumah Al Asy'ari?' yalvti masjid, Abduilah berkata,
'Mungkin mereks benar dan engknu keliru."' Ini menunjukkan bahwa
untuk itu mereka tidak berdalih dengan hadits dari Nabi sAw
tersebut, karena Abdullah menyelisihinya, dan ini menunjukkan
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bolehnya i'tikaf di setiap masjid. Seandainya benar demikian, dan itu

memang hadits dari Nabi SAW, tentu ia tidak akan menyelesihinya.

Lain dari itu, keraguan pada hadits tersebut menyebabkan kelemahan

untuk beragumen dengannya.

Ucapan perawi (bahwa ada salah seorang istri beliau yang

beri'tikaf bersama beliau, sementara ia mustahadhah), hadits ini
menunjukkan bolehnya wanita mustahadhah untuk tinggal di masjid,

juga menunjukkan sahnya i'tikaf dan shalatnya serta bolehnya

berbincang-bincang dengannya di dalam masjid bila terjaga dari

kotoran. Termasuk dalam katagori ini orang yang terus menerus

berhadats dan orang yang lukanya terus menerus mengeluarkan darah.

Bab: Bersungguh-sungguh Pada Sepuluh Malam Terakhir
Ramadhan, Keutamaan Qiyam Pada Lailatul Qadar, Apa Tanda-

Tandanya dan Kapan TerjadinYa?

A2

0l L.uG fbii:r.t.u' +i ,:rb\i F)t'S*; tiy,ot< ffi./t

"lt

o7. t'6.t ..o ?. o . . t|. (
(* ,P) .)-sJt Jj-2 a-t-ol

2288. Dari Aisyah: "Bahwasanya apabila memasuki sepuluh malam

terakhir (bulan Ramadhan), Nobi SAW menghidupknn malamnya,

membangunlran keluarganya dan mengencangkan kainnya

(me nj auhkan dir i dari me nggauli i str iny a). " (Muttafaq' Alaih).

t^*',:i'r*J.r 11 y-tj\i /t C# ok ,#t'Gt:
2289. Dalam riwayat Ahmad dan Muslim: "Beliau bersungguh-

sungguh pada sepuluh malam terakhir (Ramadhan) yang tidak seperti

malam lainnya."

i ,t:1lYt :(Qt rlult 4 ?$ u :Jt W

(96 r' !l zilr*.st itjrl
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2290. Dari Abu Hurairoh, dari Nobi sAW, beliau bersqbda,
"Barangsiapo yong melakukan shalat marom Lairatur eadar karena
keimanan dan keikhlasan, niscaya akan diampuni dosanya yang telah
lalu." (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah)

J';:r G- !3:Uu *G f
t',ti 

'i6 . giif G ,rt;)r
t. A. . t . c9, t.-(wS qt-,jl olyl

2291. Dari Aisyah, ia berkata, "yo Rasulullah, bagaimana menurutmu
bila aku tahu bahwa suatu malam adalah rairatul qadar, Apa yang
harus aku boca pada malam itu?,' Beliau bersabda, ,,Ucapkanlah,

'Allaahumma innako 'ofuwwun tuhibbul ,afwa farfu ,annii, 
fya

Allah sesungguhnya Engkau Maha pengampun, Engkau mencintoi
pengqmpunan, maka ompunilah aku).,,, (HR. At-Timirdzi dan ia
menshahihkannya)

.rl.,;lt .D trr|t1 c-riri:+ yul ",*v j.\ *?,
2292. Dalam riwayat ahmai dan ;;" rvtajah, keduanya
menyebutkan:'oBagaimana menurutmu bila aku bertepatan dengan
lailatul qadar?"

'r-! 6:;.er q:;X os u:iip .i,r J;, Jv :Js n i, ,f
itr; . rut'{ri'*,i*,, * "^i5 6\fr :)v.j 1;*, y
2293. Dari lbnu Umar, ia berkata, ,,Rasulullah SAW bersabda,
'Barangsiapa yang ingin mencarinya (Lailatul eadar) maka
hendaklah ia mencarinya (dengan sungguh-sungguh) pada malam
kedua puluh tujuh.' Atau beliau mengatakan,'carilah itu pada malam

t1 *;l;f ,ar

&*y'"#
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kedua puluh tujuh.'- (HR. Ahmad dengan isnad shahih)

4 e;l ,1' si t;.|J6 ffi dt ;i'.,6:'Li't& it*
. r'*-:llr ).W,,f;iu' .F,,* e,;U ?qt * A,:J:1"

(i3f irrrl .ailu.;*; i,SG

2294. Dari lbnu Abbas, bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi

SAW lalu berkata, "Wahai Nabi Allah, aht ini orang tua yang sudah

udzur, aku kesulitan melakul<an shalat malam, maka perintahkanlah

aku untuk satu malam, Semoga Allah menetapkanku bertepatan

dengan lailatul qadar.' Beliau bersabda,'Lakukanlah pada malam ke

tujuh.'(HR. Ahmad)

a. l iJs ,:";st 9'eW Ct* o6',rj i d.:d,y
(2r'>'ei it)t) .u-;*',

2295. Dari Mu'awiyah bin Abu Sufuan, dari Nabi SAW tentang

lailatul qadar, beliau bersabda, "Lailatul Qadar (iatuh) pada malam

kedua puluh tuiuh." (HR. Ahmad dan Abu Daud).

il i' ')-?'ot,'^-s'p),J'-frf i'Ai '+:Jtl'i *
Y s, it1 :;i'Jut .rfit 4;Af1oilt itl u ,i'ri, ;'*
t€i'rJl:u jly$', ,*t:,',-ilx-- 06) e 6y,:;'".tti\

;" ill e't'V?rffi I' J';:rar6,/ u:"' e "e-9
Lt -,, 

I i$. U',; 
z:+ €, pt u'01 q'r(,'.6 GP t

(rL"?i Uu'-it i ;17;'ir, V r'c;i i1t .A
2296. Dari Zirr bin Hubaisy, ia berlrata, "Aht mendengar Ubay bin
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Ka'b, ketikn dikatakan kepadanya bahwa Abdullah bin Mas,ud
mengataknn, 'Barongsiapa yang melal$anakan qiyam lail setahun,
maka ia memperoleh lailatul qadar.' Ubry berkota, , Demi Allah yang

tioda ilah (yang haq) selain Dia, sesungguhnya ia (Lailatul eadar)
terjadi pada bulan Ramadlan. (ia bersumpah selain yong
dikecualikan) Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui
malam apa itu. Itu adalah malom yang Rasulutlah sAW perintahkan
kepada knmi agar menggiatkannya, yaitu malam kedua puluh tujuh.
Dan tandanya adalah terbitnya matahari pada pagi harinya dengan
putih, tanpa pancaran sinar yang menyilaukan.' (HR. Ahmad,
Muslim, Abu Daud dan At-Tirm idzi, ia menshahihkannya)

Az

dl
c. o 1o.

:J-t-, . ,l '-g- (J' lJ,.
O.2c .t. / //O

,&)l Lj'*et

:J6

|j,;:t*;:r "H i:rlli';*;lr';g&t W Ct
t-";l *G ()?p> k;J-,

,o / ,.6t 1. ,a-o2 -a!ry tiJ-, & ,o5; p CPJ 5 , i u;",\i)
.: t;i ,u,tht'& L'rr'C"l'; ,zgst -oert € 6# ,+

,L')\i #)t Jg€rf i ,qt ,ie];:f j:r\i'r:rr)t ';S*i j1
'#- "tf'E'",;i "o1t 

. r(,$ /rt € 6\,,). 8 UJi-',i

\*i J't, ,i: -d) riiri jl, ,jG .^,, u$t--SJLtt "4
Jtisit .Gfi a:j-lr \r{bT .:q e"*q+1)1|t,i-irr'fi:t L';;.(",i*:jr '*s'y ,itfur ;fr ,nhr

#:rta+ gi*r,i:;j,;L:i ,a12; r7l n
oJb "Jri) .,.t3\i ,.":Jr a u;*) 6-vL ill e ti1, .itlt,

d')\i ;ritiryt]qrdr ,L'fT'f ,f
2297. Dari Abu Sa'id: Bahwasanya Nabi SAW beri,tikaf pada sepuluh
hari pertama dari Ramadhan, kemudian beri'tikaf pada sepuluh hari
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pertengohan di Qubbah Turkis sementora di pintunya terdapat tikar,

lalu beliau mengambil tikar itu dengan tangannya, lantas

memindahkannya ke sudut Qubbah tadi, kemudian beliau meniulurkan

kepalanya sembari berbicara kepada manusia, mereka pun
mendekatinya. Beliau bersabdo, "sesungguhnya aku telah beri'tikaf
pada sepuluh hari pertama untuk mencari malam itu (yalcni lailatul
qadar). Kemudian aku beri'tikaf lagi pada sepuluh hari
pertengahannya, lalu aku didatangi (oleh Jibril), lalu dikatakan

kepadaku, 'Sesungguhnya ia ada pado sepuluh hari terqkhir.' Karena

itu, siapa saja di antara kalian yang ingin beri'tikaf, maka

beri'tikaJlah." Lalu orang-orang pun beri'tikaf bersama beliau.

Beliau juga mengotakan, "Dan sungguh aku telah bermimpi (bahwa

itu) pada malam yang ganjil, yang mona aht bersuiud pada pagi
harinya dalam keadaan berlumuran dengan tanah dan basah dengan

air." Dan ternyata, pada malam kedua puluh satu, di pagi harinya,

ketilra beliau melal<sanalan shalat Subuh, langit mengguyurknn

hujan, masjid pun bocor sehingga oku melihat tanah dan air. Beliau

keluar setelah selesai shalat Subuh, sementara kedua alis dan ujung

hidungnya ada tanah dan air. hu adalah malam kedua puluh satu dari
sepuluh hari terakhir." (Muttafaq 'Alaih. Namun Al Bukhari tidak

menyebutkan: "Beri'tikaf pada sepuluh hari pertama)

a!

.r>v il) €*5:ju .*': :6'e\:+ 'l.,.-,,i 
4r?)

:Jti w ,;iil.;ul c. c .*f
zh 'l

. t-6:...l1

& Prj ,tlr !i'o;: ,u:i$ ffi lut J't--,6rcb ,iht
,i'-fr ,;f ; l' r; or.) :>rjj ,';*:t'Gi I3:t) .jit *

<G-b: ox
2298. Dari Abdullah bin Unais: "Baltwasanya Rasulullah SAW

bersabda, 'Alat telah melihat lailatul qadar tapi kemudian aku lupa.

it )'-r ;:l,:l*;it'-,-:.) Ui:,

5 Sejenis kemah kecil mirip kelambu; kubah buatan turki.
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Aku bermimpi sujud pada pagi harinya dengan air dan tonah.,
Kemudian kami diguyur hujan pada maram kedua puluh tiga, lalu
Rasulullah sAW mengimami kami shalat, lalu berbalik, ternyata ada
belrns air dan tonah pada dahi dan hidung beriau." (HR. Ahmad dan
Muslim. Muslim menambahkan: "Abdullah bin unais mengatakan,
'Dua puluh tiga')

"rf ,:;5. y. q.n.Lir ,i'.fr ffi I' J';:r'e1 l(t?F.sri a
i: osi ,iG .4 -ii ')i ,l;,a; ,>-)u'1 ,l;rii. ,# )i ,i,J:. n:i. ' u , u"ts'
1*;isyi,ailt iL q.# 06ri;ptg.,#ik

6r3.4'qu)t r';'-J;i it :r> .&t Al
22gg. Dari Abu Balcrah, bah*asarya ia mendengar Rasulultai s,lw
besabda, *carilah itu pada sembiron malam terakhir, atau tujuh
terakhir, atau lima terakhir, atau tiga terakhir, atau malam terahir.,,
sementara itu, Abu Balvah biasa melalcsanakan shalat pada dua
puluh hari pertama Ramadhan seperti hari-hari lainnya dalam
setahun, dan ketika memasuki sepuruh hari terakhir, ia lebih
bersungguh-sungguh. (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia men-s hahih-
kannya)

i e" W 
";t"oi 

-; y"*'€: y o.,i *t; ei,r'&? jl: ,rut il) d.Ltf 'c;;tr 6y,or1t 6 u :sta u$t
ot$u t&I ,Ltlat Ci; otiL.l- l:l,;rio ,nri+!u.
.gilt, ya| y6t €.c:$t .o$-_t 4 rt:\i Fi *.*i';: .'S*i : Ju g )Arrt l "eL,y 6 Uij lG
'.*:, ri1 ,JG r,(.;.t34 yu.;rt, y\t rl:ii ,Su .,g- Ui
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2300. Dari Abu Nadhrah, dari Abu sa'id -dalam haditsnya-,

bahwasanya Nabi SAW keluar menemui oranS-orang lalu berkata,
,,wahai monusio, sungguh telah diberitahukan kepadaku lailatul

qadar. Dan ketika aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian, tiba-

iiba ada dua lakiJaki bertengkar, keduanya disertai syetan, sehingga

aku lupa. Karena itu, carilah pada sepuluh hari terahir dari

Ramaihan, carilah itu poda malam ke sembilan, ke lima dan ke

tujuh.,, Lolu aku kataksn, "wahai Abu sa'id, kolian lebih mengetahui

tentang bilangan daripada kami." Ia berkata, "Benar, kami lebih

berhak mengenai itu daripada kalian." Lalu aku kstakan, "Apa itu

kesembilan, kelima dan ketujuh?' Ia meniawab, "setelah berlalu dua

puluh satu, makn yang berikutnya adalah dua puluh dua, itulah

kesembilan, dan bila berlalu dua puluh tiga maka yang berikutnya

adalah yang ketujuh, dan bila berlalu dua puluh lima maka yang

berikutnya adalahyang kelima." (HR. Ahmad dan Muslim)

230r. Dari lbnu Abbas M, bahwasanya Noii s,nw bersabda,

"Carilah itu pada sepuluh hari terakhir dari Ramodhan. Lailatul

qadar (sangat mungkin) pada malam ftesembilan terakhir, malam

lntuirt terakhir, malam trelima terakhir.- (HR. Ahmad, Al Bukhari

dan Abu Daud)

'1\i',#- y'ec.*)t 6,e 'ffi Sr J';', )s:a$, €)
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2302. Dalam riwayat lain: Rasulullah SAW bersabda,
sepuluh (terakhir), pada malam tujuh terakhir atau
terakhir." (HR. Al Bukhari)

. ot-o, o -.',-t ,a)
4'

"Ia pada
sembilan

lr,Jt e:dt ^t) L:ri W Ut ot;,i:4
;'-Gt; $ €u-':', 6ri :& ir jy,

a a,!6i ,:i :yL it *
J6 .rt)tri glir ;

. ,-.-.1\i #r s- G:;i$ tl;';J tk "o;t . r,rfii f;r
(;c?i

2303. Dari lbnu Umar: "Bahwa beberapa sahabat Nabi SAW
bermimpi melihat lailatul qadar pada tujuh hari terakhir. Rasulullah
SAIU berkata, "Aku melihat mimpi kalian telah sepakat bahwa
(ailatul qadar) jatuh pada tujuh terakhir. Maka siapa yang ingin
mencarinya, hendaklah ia mencarinyo pada tujuh terakhir." (HR. Al
Bukhari dan Muslim).

'JtjLJ ;bj i:" ill tut^tl}i p; crl jG ,ff,
q;lt ,r,6"-,ltb| .r1\i pt q.Fu":'r 6ri :W

2304. Dalam riwayat Muslim: Ia (lbnu Umar) mengatakan, "seorong
laki-laki bermimpi bahwa lailatul qadar pada malam kedua puluh
tujuh, lalu Nabi SAW bersabda, *Telah diperlihatkon mimpi kalian
pada sepuluh terakhir, carilah itu pada malam yang ganjilnya."

i:* 7[\i Pt e )dt il) f:|-n :J$ W lt J";:, oi akG"o;
$,c t t... t - --

fb ol-l.1) .ol.br)

2305. Dari Aisyah RA, bahwasanya Rosulullah SAW bersabda,
"Carilah lailatul qadar (malam kemuliaan) pado sepuluh hari
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terakhir dari bulan Romadhan " (HR.Muslim)

.?\a\i i;'t il' e.itui'q,4"
2306. Dalam riwayat Al Bukhari: Beliau mengatakan, "Pado malam

ganjil dari sepuluh terakhir."
Pensyarah Rahimahulloh To'ala mengatakan: Ucapan Aisyah

(Bahwasanya apabila memasuki sepuluh malam terakhir (bulan

Ramadhan), Nabi SAW menghidupkan malamnya, membangunkan

keluarganya dan mengencangkan kainnya (menjauhkan diri dari

menggauli istrinya)), hadits ini menunjukkan disyariatkannya

bersungguh-sungguh untuk mendawamkan qiyamul lail pada sepuluh

hari terahir dari bulan Ramadhan dan menghidupkannya dengan

ibadah dan menjauhi istri serta mengajak keluarga untuk

memperbanyak ketaatan.

Sabda Nabi SAW (Barangsiapa yang ingin mencarinya

(laitatul qadar) maka hendaklah ia mencarinya (dengan sungguh-

sungguh) pada malam keduapuluh tuiuh), segolongan ahli ilmu

berpendapat bahwa lailtul qadar jatuh pada malam kedua puluh tujuh

berclasarkan hadits ini. Penulis Al Hilyah telah menuturkan dari

segolongan ulama Syaf i dan mayoritas ulama, bahwa mereka

berbeda pendapat dengan mengungkapkan banyak argumen. Yang

paling kuat adalah pendapat yang menyebutkan bahwa lailatul qadar

itu terjadi pada malam ganjil di antara sepuluh yang terakhir. Al
Hafizh mengatakan, "Yang paling kuat menurut Jumhur adalah pada

malam kedua puluh tujuh."
Sabda Nabi SAW (Carilah itu pada sembilan malam

terakhir, utau tujuh terakhir, atau lima terakhir, atau tiga terakhir,

atau malam terahi), At-Tirmidzi menyebutkan di dalam kitabnya Al
Jami,: Diriwayatkan dari Nabi SAW tentang lailatul qadar, "Bahwa

itu jatuh pada malam kedua puluh satu, malam kedua puluh tiga,

kedua puluh lima, kedua puluh tujuh, kedua puluh sembilan dan

malam terakhir dari bulan Ramadhan." Asy-Syaf i mengatakan,

"Menurutku mengenai riwayat ini, wallahu a'lom, bahwa Nabi SAW
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rnenjawab berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepadanya.
Ditanyakan kepada beliau, 'Kami mencarinya pada malam kesekian?'
beliau menjarvab, 'Carilah itu pada malam kesekian."' Lebili jauh
.{sy-Syaf i mengatakan, "Menurutku, riwayat yang paling kuat
tentang lailatul qadar adalah malam kedua puluh satu."
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Bab: Kewajiban Melaksanakan Haji dan Umrah serta Pahalanya

,r; ts ,u$r 6: U'Jt- W *t J'y-, t+, i,ivi;'.i'g..i'*
'.-Ltrl' i-; 6 * yf ;F;'lw .rj*;'o1t lV?rt
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2307. Dari Abu Hurairah M, ia brrt*to, "Rasulullah SAW

berkhutbah di hadapan kami, 'Wahai manusia, Allah telah

mewajibkan haji atas kalian malra berhajilah.' Seorang laki-laki
bertanya, 'Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?' beliau diam

sampai orang itu mengulangi pertanyaonnya tiga lilli. Lalu
Rasulullah SAW bersabda, 'Jika alu mengatakah'la', tentu hal itu
menjadi wajib, dan kalian tidok akan mampu. "' (HR. Ahmad, Muslim
dan An-Nasa'i)

Hadits ini merupakan dalil, bahwa tidak semua perintah harus

dilakukan berulang-ulang.

4 ,6Jr6:U,Ju"ffi int J'yrr+, i,Su fi?;t *
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2308. Dari lbnu Abbas R4, ia berkata, "Rasulullah SAW berkhutbah
di hadapon kami, 'Wahoi manusia, Allah telah mewajibkan haji atas
kalian.' Al Aqra' bin Habid bertanya, 'Apakah setiap tahun, wahai
Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Jika aku mengatakan 'ya', tentu hal
itu menjadi wajib, dan kalian tidak melal<sanakannya serta tidak akan
mampu melal<sanakannya. Haji diwajibkan hanya satu kali,
selebihnya adalah sunnah."' (HR. Ahmad, dan An-Nasa'i
meriwayatkan hadits semakna)

.c . c 1o.

Ut: Gt f
a. l. to, lo ,
->.Jl r l^"".r

<tsu'-it i*'):^;*tt
2309. Dari Abu Razin Al 'Uqaili, bahwa A aotong kepada Nabi SAll
dan berknta, "Ayahku sudah sangat lanjut dan ia tidak mampu
melal<sanakan haji, umrah, dan pindah dari sotu tempat ke tempat
lain." Rasulullah SAW bersabda, "Hajilah atas nama ayahmu, don
umrahlah. " (HR. Imam yang lima, dan dishatrihkan oleh At Tirmidzi)

:JL-l t:V q:fri ,ru|y ,:, ,S?,, t ,Lij ,Uu ut-G f
,4-it7- ;trr'*i',1:r:) .;:r$t:r tCi rg JY, lq # e

(#it'ttYt
2310. Dori Aisyah M, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai
Rasulullah, apaknh wanito diwajibkan melakukan jihad?' Beliau
menjawab, 'Ya, wanita wajib melakukan jihad yong tidak peperangan
di dalamnya, yaitu haji dan umrah. "' (HR. Ahmad dan Ibnu Majah
dengan sanad shahih)
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2311. Dari Abu Hurairah RA, ia menuturkon, "Rasulullah SAW

pernah ditanya, 'Perbuatan apoknh yang paling utama?' Beliau

menjawab, 'Perbuctan yang paling utama adalah beriman kepada

Allah dan Rasul-Nya.' Ia bertanya lagi, 'Kemudian apa lagi?' Beliau

menjawab, 'Jihad di jalan Allah.' Beliau ditanya lagi, 'Kemudian opa

lagi?' Beliau menjawab, 'Kemudian haji mabrur. "' (Muttafaq 'Alaih)

]-;,ffi &t J';1't-';)L ,;J t ; i,Su otLat ; -e f
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2312. Dari Umar bin Khaththab M, ia menuturkan, "Ketika ksmi
sedong duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang

laki-laki dan ia berkata, 'llbhai Muhammad, apakah Islam itu?'
Beliau menjowab, 'Islam adalah bersal<si bahwa tiada tuhsn selain

Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikon shalat,

menunaiknn zakot, melalrsanakan haji dan umrah ke Baitullah, mandi

akibat junub dan menyempurnakan wudhu, serta menjalankan puaso
pada bulan Ramadhan'Lalu ia menyebutkan hadits selanjutnya, dan

beliau berkata, 'Ini adalah Jibril yang datang kepada knlian semua

dan mengajaknn agama kepoda l(alion."' (HR. Ad-Daraquthni.

Menurutnya, sanad hadits ini kuat dan shahih. Abu Bakar Al Jauzaqi
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meriwayatkannya dalam kitabnya yang mentakhdj dari kitab Ash-
Shafoifoain)

t;4:; rt.i.,k :)3t ;t?;i; :Js W it J'yr'ai ;;';'s..i't
1':jr', u.i \1ut;t, ;tj:)) .:"4bJt'.tyir; '; A )':;t Ut,

2313. Dari Abu Hurairah M, bahwa Rasulutlah SAW bersabda, "Di
antaro satu umrah ke umrah yang lain terdapat kafarat (penebus
dosa), dan tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga."
(HR. Jama'ah, kecuali Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala menyebutkan, bahwa
kewajiban haji telah diketahui berdasarkan keniscayaan agama,
sedangkan kewajiban umrah masih diperdebatkan. Sebagian
berpendapat wajib, dan sebagian lain berpendapat sunah.

Bab: Bersegera Melaksanakan Kewajiban Haji

'y -Ult d-U'i\riLl:rv ) 4t, z tl). c. .,dtStvatf
a.

(*i itjrl .'i 
"";" 
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2314. Dari lbnu Abbas, dari Nabi SAI(, beliau'berrobda, "segeralah
kalian melalrsanakon haji -yalcni kewajiban haji- karena tidak ada
seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi atos dirinya."
(HR. Ahmad)

-;y; ,f b-oi'ri- ,l*at * ,# u.t t ,:; ; ;;L *
b;-:-t'JLt ,',lLl!ii"nAr;rri u :W at J'y, Ju :JG

(fG ;tr:;i"i,:r:r;.;iE, irly?r, *t \?-/,
2315. Dari Sa'id bin Jubair, dari lbnu'Abbas,'dari ,qi fadhl -atau
sebalilvtya di antara keduanya- ia berlcata, "Rasulullah SAW
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b er s ab da,' B ar angsiapa b erkeinginqn mel al$ anakan haj i, hendakl alt

ia segera melqksanakannya, karena terkadang Seseorong menderitq

sakit, ticlak mendapatkan kendaroan dan terdesak kebutuhan (yang

lain)."'(HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

., t,u l* '.;Jlt *:'p'G C?"si'-S ;.?', .,, (-
2316. (Rasulullah SAW bersabda,) "Barangsiapa yang patah (kaki

atau lainnya) atau pincang (saat melaksanakan haji), maka ia wajib

melaksanakan haji (yang lain) pada tahun depan. "

Dari Hasan, ia berkata, "lJmar bin Khaththab RA berkata,
.Aku berniat mengutus seseorang ke beberapa kota, dan memeriksa

setiap orang yang memiliki harta yang cukup tetapi ia belum

melaksanakan haji, dan mereka diharuskan membayar iizyah, mereka

bukan Muslimin, mereka bukan muslimin."' (HR. Sa'id dalam

Sunannya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala menyebutkan, bahwa penulis

menjadikan hadits-hadits di atas sebagai dalil tentang kewajiban

melaksanakan haji sesegera mungkin, dan petunjuk dari hadits-hadits

tersebut sangat jelas. Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan sebagian

sahabat Asy-Syaf i juga berpendapat demikian.

Bab: Kewajiban Haji Bagi Orang yang Lemah Jika Mungkin

Diwakilkan dan Bagi Mayat Jika Telah Terkena Kewajiban Haji

'0, ',{'r'rl' ,1t utt ?., .,
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2317. Dari lbnu Abbas M, bahwa seorang perempuan dari Khats'am

berkata, "Wahoi Rasulullah, bahwa ayahku telah terkena kewaiiban

melaksanakan haji ketika usianya telah sangat laniut, tetapi ia tidak

mampu mengendarai unta." Beliau menjawab, "Laksanaknnlah haji
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untuknya." (HR. Jama' ah)
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2318. Dari Ali RA, bahwa Nabi SAW didatangi oleh seorang
perempuon muda dari Khats'am, dan io bertanya, "Ayahku telah
lanjut usia dan ia sangat lemah. Sementara, ia telah terkena
kewajiban melal<sanakan haji tetopi ia tidak mqmpu
melal<sanakannya. Apakah aku boleh melal<sanakan haji untuknya? "
Rasulullah SAW menjawab, "Ya. " (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia
menshahihkannya)
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2319. Dari Abdullah bin Az-Zubair M, ia berknta, "seorong laki-laki
dari Khats'am datang kepada Rasulullah SAW, dan ia bertanya,
'Ayahht memeluk Islam ketika ia telah sangat lanjut usia dan tidak
mampu naik kendaraan, sedangkan ia wajib melaksanakan haji.
Apakah alru harus melaksanakan haji untuknya?' Rasulullah
bertanya, 'Apakah engkau analotya yang paling besar?' Ia menjawab,
'Ya.' Rasulullah bersabda, 'Bagaimana menurutmu bila ayahmu
mempunyai hutang lolu engkau membayarnya, apakah itu bisa
melunaskannya.' Ia menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Karea itu,
laksanalmhlah haji untukry/a."' (HR. Ahmad, dan An-Nasa'i
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meriwayatkan hadits yang semakna)
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2320. Dari lbnu Abbas' bahwa seorang perempuan da'ri Juhainah

datang kepada no"i'Uon SeW' dan i) bertanya' "Ibuku telah

bernadzar untuk melaksanakan haji tetapi ia belum mlllesanal<annya

hingga ia wafat' ipakoh aku hyrys ielal<sanalun haji untulvtya? "

Rasulullah sAW menjawab, "Lal<sanakanlah haii untulvtya, sebab

jika ibumu *'*''f i hutang' buknnkah engl<nu akan melunasi

hutongnya? Oleh-i'l'no itu' linasilah hutangtrya kepada Allah' sebab

Allah adalah yang paling berhak untuk diipati'" (HR' Al Bukhari'

dan An_Naru,i ,n.ii*uyu** hadits yang semakna)

Ly i,st- ,Y'tid ;,soW;,{i

z3zl.Dalam riwayat lain dari Ahmad dan Al Bukhari terdapat hadits

yang serupu. ni"iu**:' Seorang laki-laki datang dan berkata'

" saudara puu*pu*ni telah bernidzar untuk melalcsanaksn haii' "

Ini menunjottt* sahnya melaksanakan haji untuk orang yang

sudah meninggal aJn u* ot"t, utti warisnya maupun yang lainnya,

selama belum dinyatakan secara tegas apakah ia ahli warisnya atau

l"t""Z Permasalahan ini disamakan dengan hutang'

* A?')'-6',J: o\iJwlF', &'A ;i ilv,{& It f .
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2322. Dari lbnu Abbas RA, ia mengatakan, "seorang laki-laki datang
kepada Rasulullah SAW, dan ia berkata, 'Ayahku telah meninggal
dunia dan ia berkewajiban melal{sanakan haji. Apakah aku hsrus
melaksanakan haji untulorya?' Rasulullah menjawab,'Bagaimana
pendapatmu jika ayahmu mempunyai hutang, apakah engkau akan
melunasinya?' Io menjawab, 'Ya.' Rasulullah bersabda, 'Maka,

Ial<sanakanlah haji untuk ayahmu. "'(HR. Ad-Daraquthni)
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan, bahwa hadits-

hadits tersebut merupakan dalil dibolehkannya seorang anak
melaksanakan haji untuk orang tuanya jika ia tidak mampu
melaksanakannya. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa itu
adalah khusus bagi anak. Ia mengatakan, bahwa hal itu dibolehkan
jika orang tuanya benar-benar tidak mampu melaksanakannya. Tetapi
mereka berbeda pendapat bila orang yang lemah tersebut masih
mungkin melaksanakannya. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh
menghajikannya karena jelas batrwa ia masih memiliki harapan untuk
melaksanakannya.

Sabda beliau (apakoh engkau akan melunasinya
(hutangnya)?) mengandung dalil bahwa orang yang meninggal dunia
dan ia wajib melaksanakan haji tetapi belum melaksanakannya, maka
walinya harus mempersiapkan pelaksanaim haji untuknya dengan
mengambil bekal dari hartanya sebagaimana jika ia mempunyai
hutang. Para ulama sepakat bahwa hutang kepada manusia dibayar
dari hartanya, dan demikian pula dengan hal lain yang serupa yang
harus dilunasi. Di dalam haji terdapat setiap tanggungan yang harus
dilunasisepertinadzar,kafarat,zakatatauyanglainnya.

Bab: Bekal dan Kendaraan
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2323. Dari Anas M, dari Nabi SAl|t tentang firman Allah, "Orang

yang mampu menempuh perjalanan," beliau ditanya, "LYahai

Rasulullah, apa yang dimalaud dengan sabiil (perjalanan)? " Beliau

menjawab, "Bekal dan kendaraar. " (HR. Ad-Daraquthni)

,f)',J';'q zJ-t)fr'rti1i :'J$ # 
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2324. Dari lbnu Abbas, bahwa Rasulullah SAI( bersabda, "Bekal dan

kendaraan", yakni firman Allah, "Orang yang mompu menempuh

perjalanan " (HR.Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala menyebutkan, bahwa hadits-

hadits di atas merupakan penjelasan bahwa "kemampuan" (al

istitha'ah) pada ayat di atas adalah "bekal dan kendaraan." Dari

banyak sumber disebutkan bahwa bekal (az-zaad) tersebut merupakan

syarat wajibnya haji, yakni bahwa seseorang yang akan melaksanakan

ibadah haji harus mempunyai segala kebutuhan untuk mencukupi

dirinya dan juga keluarga yang ditinggalkannya sampai ia kembali ke

kampung halamannya dari tanah suci. Ibnu Az-Zubait, Atha', Ikrimah,

dan Malik mengatakan bahwa al istithaa'ah adalah "kesehatan" (ash-

shihhah) bukan yang lainnya. Menurut Malik dan An-Nashir, bahwa

orang yang mampu berjalan berarti ia wajib melaksanakan ibadah haji

berdasarkan firman Allah: "mereka datang kepadamu dengan

berjalan knki." Makna yang ditunjukkan dalil adalah ketersediaan

bekal dan kendaraan.

Menurut saya, perbedaan pendapat tersebut sangat bergantung

pada perbedaan individu, keadaan dan waktu.

Bab: Mengarungi Lautan untuk Melaksanakan Haji Kecuali Jika
Ia Menganggap Bahwa Hal Itu Akan Membahayakannya
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2325. Dari Abdtitol, brrn'A*, RA, f, brrkoto, "Rasulullah SAW
bersabda, 'Janganlah engkau mengarungi lautan kecuali untuk
melaksanakan ibadah haji, umrah, atau akan berperang di jalan
Allah. sebab, di bahwa lautan terdapat api dan di bawah api terdapat
lautan. "' (HR. Abu Daud dan Sa'id bin Manshur dalam Sunannya
masing-masing)
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2326. Dari Abu 'Imran Al Jauni, ia berkata, "sebagian ,ot otot NoLi
sAW menceritakan kepadaku -dan komi sedang di perjalanan untuk
berperang dengan Persia- dan ia berkota, 'Rasulullah sAW bersabda,
'Seseorang yang bermalam di atas sebuah rumah rumah yang tidak
memiliki penyangga atap, kemudian ia celaka dan menginggal dunia,
maka ia telah terbebas dari tanggungannyq. Dan, seseorong yang
mengarungi lautan ketika hendak melalaanakan ibadah haji,
kemudian ia meninggal dunia, maka ia pun telah terbebas dari
tanggungannyo. "' (HR. Ahmad)

Pensyarah Rahimahullah Ta' ala menyebutkan, bahwa kalimat
"Laiso lahu ijjaar", ijaar adalah dinding yang digunakan untuk
menyangga atap agar tidak runtuh atau sejenisnya. Dalam riwayat Abu
Daud disebutkan "Laisa lahu hijaar.' Sedangkan menurut Al
Khithabi, *hajjiy." Hadits ini merupakan dalil tidak diperbolehkannya
tidur di atas atap yang tidak memiliki dinding dan tidak boleh pula
mengarungi lauran pada waktu-waktu yang berbahaya. Ia
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menyebutkan bahwa hadits pertama merupakan larangan bagi setiap
orang untuk mengarulgi lautan kecuali bagi orang yang akan
melaksanakan ibadah haji dan umrah atau orang yang akan berperang.

Tetapi, hadits ini bertentangan dengan hadits Abu Hurairah yang

disebutkan di awal bagian ini, karena Nabi SAW tidak menyanggah
perkataan para pemburu ketika mereka berkata, "Kami mengarungi
lautan dan kami membawa sedikit air." Dalam Al Ausath, Ath-
Thabarani meriwayatkan dari jalur Qatadah dari Al Hasan dari
Samurah, ia berkata, "Para sahabat Nabi SAW melakukan perjalan
melalui lautan, dan tujuannya adalah untuk berburu dan berdagang."
Ini merupakan pengkhususan dari keumuman hadits tentang
kelayakannya untuk melakukan perj alanan haj i.

Bab: Larangan Bagi Perempuan Pergi Haji dan yang Lainnya
Tanpa Mahram
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2327. Dari lbnu Abbas, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW
berkhutbah, beliau bersabda, "Janganlah seorang lelaki berduoan
dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai mereka,
dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali ada mahram yang
menyertainya." Seorang lelaki berdiri dan ia berkota, "Wahai
Rasulullah, istriku pergi menunaikan haji, sedangkan aku telah
terdaftar sebagai anggota pasukan untuk peperangan (ghazwah) ini
dan itu." Beliau bersabda, "Berangkatlah dan lakukan haji bersama
istrimu. " (Muttafaq'Alaih)
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2328. Dari lbnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Janganlah seorang wanita melakukan perjalanan selama tiga hari,

ke cual i b er s ama mahramnya. "' (Muttafaq'Alaih)

2329. Dqri Abu Sa'id, bahwa NaOi S,eW melarang ,roronf
perempuan bepergian dua hari atau dua malam, kecuali bersama
s uaminya at au mahr amnya. (Mlttafaq' Alaih)
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2330. Dalam lafazh lain, beliau bersabda, ,,Tidak diholatkan bagi
seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian
selama tiga hari atau lebih, kecuali bersama ayahnya, atou suaminya,
atau anak lakiJakinya, otau saudara lakiJakinya, atau mahramnyct
yang lain." (HR.Jama'ah, kecuali Al Bukhari dan An-Nasa,i)
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2331. Dari Abu Hurairah, aari Nii SaW, beliau UoruUAu,-,irrOri
dihalalknn bagi seorang wanita melakukan perjalanan selama satu
hari satu malam kecuali bersama mahramnya" (Muttafaq 'Alaih)

9 6r, . l,c.t c I ".
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2332. Dalam riwayat lainr:"'perjalanan selama ,otu t orf '" (HR.

Ahmad dan Muslim)

2333. Dalam riwayat yang

Ahmad dan Muslim)

$,. ,. t. c 1 1,,. -',c'1 
'-rc . o ./

Pt -1p-r ory;) .?,ry,7,2 qs
lain lagi: "perjalanan satu malam. " (HR.

irtr> .l-p q:'- \\16 ^:xl*ii;r
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2334. Dalam riwayat lain juga disebutkan ; "Seorang w'anita tidak

diperbolehkan bepergian selama tiga hari kecuali bersama

mahramnya." (HR.Ahmad dan Muslim)

lii i. :'r'rr;'C|.,"-L 1'q:
2335. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan: "untttk tugas pos"

(bariidan).
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan)

sampai akhir hadits, merupakan dalil mengenai larangan berkhalwat

(berdua-duaan) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

yang bukan mahramnya. Demikian berdasarkan ijma' (konsensus)

ulama.

Sabda beliau (langanlah seorang wanita melakukan

perjalanan kecuali bersama mahramnyc) merupakan larangan secara

umum bagi wanita bepergian tanpa mahram. Sedangkan pada hadits-

hadits yang disebutkan sesudahnya terdapat pembatasan-pembatasan

tertentu. Dalam Al Fath disebutkan, mayoritas ulama menetapkan

bahwa larangan bepergian itu berlaku secara umum karena terdapat

perbedaan mengenai ketentuan harinya. An-Nawawi menyebutkan,
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pembatasan tersebut tidak dimaksudkan pada lahiriahnya, tetapi
maksudnya adalah segala bentuk perjalanan, dan perempuan dilarang
bepergian kecuali bersama mahramnya.

Pensyarah menyatakan, dari hadits Ibnu Abbas dan Ath-
Thabrani terdapat dalil yang menunjukkan bahwa mahram tersebut
harus menyertainya kecuali untuk tugas pos (bariid [pengantar
suratJ).

Sabda beliau (langanlah seorang wanita melakukan
perjalanon tiga mil, kecuali bersama mahramnya). Maksudnya
adalah mengambil jarak yang paling dekat, karena perjalanan yang

lebih jauh dari itu tentu lebih dilarang lagi. Berkaitan dengan mahram
yang menyertainya sebagai syarat pada saat haji terdapat perbedaan
pendapat. Abu Hanifah, An-Nakha'i, Ishaq, dan Asy-Syaf i, berbeda
pendapat di antara dua hal, apakah sebagai syarat melaksanakan haji
atau sebagai syarat wajibnya haji? Dalam Al Fatfudisebutkan, Mahram
yang dimaksud di sini menurut para ulama adalah orang yang tidak
boleh dinikahinya. Menurut pensyarah, hadits-hadits pada bab ini
menunjukkan bahwa perempuan tidak wajib melaksanakan haji
kecuali jika ada mahram yang menyertainya.

Dalam banyak altematifnya, pensyarah menyebutkan bahwa
seseorang wajib menaati kedua orang tuanya selain pada maksiat
meskipun keduanya orang fasik. Ini jelas dalam pendapat Ahmad. Ini
berkaitan dengan persoalan yang bermanfaat, dan bukan pada
persoalan yang membahayakan. Jika ia kesulitan tetapi tidak
membahayakannya, maka ia wajib menaatinya, jika kesulitan maka
tidak wajib. Abu Abdullah tidak mengecualikannya karena kewajiban
itu dapat gugur karena adanya bahaya dan tidak ada ketaatan dalam
kemaksiatan, dan tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam
kemaksiatan terhadap Pencipta (Khaliq). Oleh karena itu, kedua orang
tua tidak boleh melarang anaknya untuk melaksanakan haji yang

wajib, keduanya harus melapangkan hatinya, dan diizinkan atau tidak,
tetap harus berhaji. Seorang suami juga tidak mempunyai wewenang
melarang istrinya dalam melaksanakan haji yang wajib bersama
mahramnya, dan istri tetap harus melaksanakan haji, baik diizinkan
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maupun tidak, bahkan banyak ulama atau mayoritas mewajibkan
kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama ia
melaksanakan haji. Haji harus dilaksanakan sesegera mungkin,

demikian menurut mayoritas ulama.

Bab: Melaksanakan Haji untuk Diri Sendiri Sebelum

Melaksanakan Haji untuk Orang Lain

ult'oi ut?

;.2i itc
'a*i'* C 'i6 .i

2336. Dari lbnu Abbas M, bahwa Nabi SAIV mendengar seseorang

mengatakan, "Labbaika 'an Syubrumah [Aku datang memenuhi

panggilan-Mu, Ya Allah, atas nama Syubrumahl." Nabi SAW

bertanya, "Siapa Syubrumah?" Orang itu menjowab, "Saudaraku -
atau kerabatku-." Nabi bertanya lagi, "Apaknh engknu sudah

melal<sanakan haji untuhnu?" Ia menjawab, "Belum." Nabi pun

bersabda, "Lalaanakanlah haji untuk dirimu sendiri, baru kemudian

berhajilah untuk Syubrumah. " (HR. Abu Daud)

',tcl c / I t e!. o.c c '.atp'* € "i'ry * :y pu iJ$) A>tt U:)
2337. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan: "Jadikanlah haii ini
untuk dirimu sendiri, kemudian baru menghajiknn Syubrumah."

.a1p'* €t',!b ot| :'JG 4'u'Vsrt:at,
2338. Dalam riwayat Ad-Daraquthni, beliau U.rruUau, "tnt odotoh

haji untulonu, kemudian berhajilah untuk Syubrumah."

Pensyarah menyebutkan, konteks hadits ini mengisyaratkan

bahwa seseorang tidak boleh menghajikan orang lain sebelum ia

sendiri melaksanakan haji untuk dirinya, mampu ataupun tidak
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mampu. Karena, Nabi SAW tidak menerangkan secara detail orang

yang didengarnya mengucapkan talbiyah atas nama Syubrumah.

Dengan demikian, hal ini berlaku secara umum.

Bab: Sahnya Haji Anak Kecil dan Hamba Sahaya Meskipun
Belum Diwajibkan Atas Keduanya

o G. J,c Jz t, c i t... to I .1.

ttS pS J*>'t ol_2_2) .-Ft )t rIo; u4si:Uwfo\-
I ., t,.. .t,

(jLJl1 :11:

2339. Dari lbnu Abbas M, bahwa Nabi SAll menjumpai sekelompok

orang di Rauha, dan beliau bertanya, "Siapakah mereko?" Mereka
menjawab, "Kaum Muslimin." Mereka pun bertanya, "Siapa

engkau?" Beliau menjawab, "Rasulullah SAW." Kemudian seorang
perempuan mengangknt seorang bayi dan berkata, "Apakah anak ini
boleh melalaanakan haji?" Beliau menjawab, "Yo, dan bagimu
paholo. " (HR.Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa'i)

gtir)t *'€@ l' {;1 {'oj s ,Ju r-i i t'.il, *
t, a,,8 . c9,.. I ., f.. t,c1t.. /. .. to .,i2
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2340. Dari As-Sa'ib bin Yazid, ia berkata, "Ayahku (dan aku)

melal<sanakan haji bersama Rasulullah pada haji Wada' dan aku
pada saat itu berusia tujuh tahun " (HR. Ahmad, Al Bukhari, dan At-
Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)
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2341. Dari Jabir M, seraya berkota, "Kami pernah berhaji bersama

Rasulullah SAW dan di atara kami terdapat kaum wanita dan anak-

anak kecil. Kami bertalbiyah untuk anak-anak kecil dan kami

melempar jumrah untuk mereka. " (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

lzt .o ta Lnl +

4,
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2342. Dari Muhammad bin Ka'ab Al Qarazhi, dari Nabi SAII, seraya

bersabda, "setiap anak kecil yang telah berhaji bersama keluarganya

kemudian ia meninggal dunia, maka keluarganyo mendapatkan

pahala. Apabila ia mencapai usia dewasa, makn ia wajib

melalrsonakan haji (la4i). Dan, setiap hamba sahaya yang telah

berhaji bersama keluarganya (majikannya) kemudian ia meninggal

dunia, maka keluorganya mendapatkan pahala, dan opabila ia

dimerdekakan, ia wajib melaksanakan haji (lo4il " (Disebutkan oleh

Ahmad bin Hanbal dari Anaknya Abdullah seperti ini secara mursal)

Pensyarah Rahimahulloh Ta'ala meryelaskan, bahwa sebagian

ulama menggunanakan hadits di atas sebagai dalil tentang sahnya haji

anak kecil. Ibnu Bathal mengatakan, "Para imam pemberi fatwa

sepakat, bahwa kewajiban haji seseorang telah gugur jika ia telah

melaksanakan haji pada saat masih kecil. Menurut Jumhur, jika ia
melaksanakan haji lagi pada saat dewasa, maka hal itu termasuk

sunnah. Abu Hanifah mengatakan, tidak sah ihramnya, dan tidak ada

sesutau pun yang diwajibkan atasnya jika ia melakukan larangan-

larangan ihram. Ia melaksanakan haji hanya sebagai latihan.

Dalam Al Furu', Ibnu Muflih mengatakan, Madzhab Abu

Hanifah dan sahabat-sahabatnya menyebutkan bahwa ihramnya sah

tetapi itu bukan keharusan, sehingga tidak terikat kafarat apapun, dan

meninggalkan larangan serta menjauhi wangi-wangian hanya sunnah
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semata. Ibnu Hubairah menyebutkan dari sebagian pengikut Hanafi
bahwa ini adalah makna perkataan Abu Hanifah, bukan berarti bahwa
ia menanggalkannya dari pahala haji. Perkataan ini berarti bahwa
ihramnya sah tetapi itu bukan keharusannya dan ia mendapatkan
pahala jika ia menyelesaikannya secara benar, karena ia belum
termasuk golongan yang terkena kewajiban (mukallafl dan tidak ada
satu pun dalil shahih yang mewajibkannya.

BAB.BAB MIQAT (BATAS MULAI IHRAM), TATA CARA
DAN HUKUM-HUKUM IHRAM

Bab: Miqat Makani (Batas Tempat Mulai lhram) dan Bolehnya
Mendahuluinya

.l-& . t /a t -. c r , _,/. ro f t/
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2343. Dari lbnu Abbas RA, ia menuturkan, "Rasuluilah SAW
menentukan Dzul Hulaifuh sebagai miqat bagi penduduk Madinah, Al
Juhfah sebagai miqat bagi penduduk Syam, Qarnul Manazil sebagai
miqat bagi penduduk Najed, dan Yalamlom sebagai miqat bagi
penduduk Yaman. Beliau bersabda, 'Miqat-miqat tersebut adalah
bagi penduduk setempat dan bagi orang-orang yang bukan penduduk
setempat yang ingin melal<sanakan haji dan umrah melalui daerah
tersebut.l Orang-orang yang lebih deknt dari daerah-daerah tersebut,

I Dzul Hulaifah sekarang dikenal dengan sebutan Bir Ali, yaitu satu pos dengan
kota Madinah. Juhfah, sekarang ihramnya dari Rabigh, tiga marhalah dari
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maka tempat mereka mulai berihlal2 (mulai ihram) adalah dari

tempat masing-masing, sehingga bagi penduduk Makknh, mereka

mulai berihlal (mulai ihram) darinya (dari rumah masing-masing)."'
(Muttafaq 'Alaih)

,^ 'it;t ,jt Uri*:.ir '[^ik- :J$ W it'J'*l, oi:& ;t *
:*L i.t'Jv.;)'-p aglf 'Ni,a*,*Jlr r 1*.jr #i,fri
-#,1 

dt ),ri')s-'2:Ju lnt J'y, Li,:6li lr'J. f't t
(.^:)L i;!)

2344. Dari lbnu (Jmar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

"Penduduk Madinah berihlal (memulai ihram) dari Dzul Hulaifah,

penduduk Syam memulai ihram dari Juhfah dan Penduduk Najed

memulai ihram dari Qarn (yakni Qarnul Monazil)." Disebutkan iuga
lrepadoku, namun aku tidak mendengar langsung, bahwasanya

Rasulullah SAW telah bersabda, "Tempat mulai ihramnya penduduk

Yaman adalah dari Yalamlam. " (Mutafaq 'Alaih). Ahmad

menambahkan dalam salah satu riwayat: Lalu orang-orang

mengiaskan Dzatu'Irq dengan Qarnul Manazil.

Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Ketika dua negeri (Kufah

dan Bashrah) ditaklukkan, mereka datang kepada Umar bin
Khaththab, mereka mengatakan, 'Wahai Amirul Mukminin,
sesungguhnya Rasulullah SAW telah menetapkan Qarn sebagai batas

memulai ihram bagi penduduk Najed, yaitu jalan yang sejajar dengan

jalan kami, namun jika kami harus ke Qarn, itu menyulitkan kami.'

Umar berkata, 'Lihatlah bagian yang sejajarnya dengan jalan kalian.'

Lalu ia pun menetapkan Dzatu 'Irq3 sebagai batasan bagi mereka."

Makkah. Qamul Manazil dua marhalah dari Makkah. Yalamlam, kira-kira dua

marhalah dari Makkah.
Ihlal adalah mengucapkan talbiyah dengan suara keras disertai niat

melaksanakan haji atau umrah.3 Disebut Dzatu 'Irq karena pada jalan tersebut terdapat 'irq,yaifi bukit kecil.
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2345. Diriwayatkan dari Aisyah RA, bahwasanya 

'Nabi 
SAW

menetapkan Dzatu 'lrq untuk penduduk lraq. (HP.. Abu Daud dan An-
Nasa'i)
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2346. Dari Abu Az-Zubair, balruasanya ia mendengar Jabir M
ditanya tentang tempat mulai ihram, malca ia berkota, "Aht dengar,
tampalvtya ia merujuk kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda,
'Tempat mulai ihramnya penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah,

jalan lainnya adalah Juhfah, tempat mulai ihramnya penduduk lraq
adalah Dzatu 'lrq, tempat mulai ihramnya penduduk Najed adalah

Qarn, dan tempat mulai ihramnya penduduk Yaman adalah
Yalamlam. "' (HR. Muslim. Demikian juga yang diriwayatkan oleh
Ahmad dan Ibnu Majah, keduanya menyatakan tanpa ragu bahwa
keterangan ini bersumber dari Nabi SAW)
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2347. Dari Anas M, bahwasanya Nabi sAW pernah mengeriakan

umrah empat kati pada bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang

dikerjakan bersama haji, yaitu umrah yang dikerjakan selepas perang

Hudoibiyah dan yang tahun berikutnya serta yang dilakukan dari

Ji'ranah dimana beliau membagilcan harta rampasan perang Hunain

dan umrahnyayong dilakukan bersama haji. (Muttafaq 'Alaih)

; *")r * G:rt;&r.l' ffi i' J';:, J i :UG *y,f
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ZZig. Dari Aisyai *,1, ia menuturkan, "Rasutultah SAW singgah di

Muhashshab, lalu memanggit Abdurrahman bin Abu Bakar, lalu

berlrata, 'Berangkatlah engkau bersama saudarimu dari tanah suci,

lalu mulailah ihram untuk umrah, lalu tawaf di Baitullah. Aku akan

menanti kalian berdua di sini.' Ketika kami kembali di tengah malam,

Rasulullah SAW sedang di tempatnya, beliau bertanya, 'Apakah

kalian telah selesai?' Aht iawab, 'Ya, sudah.' Lalu diserukan kepada

para sahabatnya untuk berangftat, maka beliau pun berangkat, lalu

melintasi Ka'bah, dan thawaf mengelilinginya sebelum shalat Subuh,

kemudian keluar menuju Madinah. " (Muttafaq'Alaih)

.t. ot1, t.clt,,.
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2349. Dari Ummu Salamah RA, ia mengatakan, "Aku mendengor
Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapo yong memulai ihram dari
Masjidil Aqsha untuk umrah atau haji, maka akan diampuni dosanya
yang telah lqllt."' (HR. Ahmad dan Abu Daud seperti itu.
Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, namun hanya menyebutkan
umrah, tanpa menyebutkan haji)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(don bagi orong-orang yang bukan penduduk setempat yang ingin
melaksanakan haji dan umrah melalui doeroh tersebut), yakni
mereka yang melalui batas-batas mulai ihram tersebut. Maka, bila
warga Syam hendak melaksanakan haji lalu masuk Madinah, maka
batas mulai ihramnya adalah Dzul Hulaifah karena melewatinya,
sehingga tidak menundanya hingga sampai di Juhfah yang merupakan
batas asli baginya. Bila menangguhkannya berarti telah berbuat
kesalahan sehingga mengharuskan membayar dam, demikian menurut
Jumhur.

Sabda beliau (Orang-orang yang lebih dekat dari daerah-
daerah tersebut, maka tempat mereka mulai berihlal (mulai ihram)
adolah dari tempat masing-masing), yakni batas-batas tempat mulai
ihramnya adalah tempatnya sendiri. Disebutkan dalam salah salu
riwayat Al Bukhari: "Adapun orong-orang yang lebih dekot daripada
daerah-daerah tersebut, maka (memulai ihram) dari tempat
memulainya." Yakni memulai ihram dari tempat tinggalnya semenjak
berangkat menuju Makkah. Termasuk dalam kategori ini adalah orang
yang berangkat tanpa maksud melaksanakan haji, lalu ia melewati
miqat (batas memulai ihram), kemudian saat itu muncul keinginan
untuk melaksanakan haji, maka saat munculnya niat itulah ia memulai
ihramnya, dan tidak diharuskannya untuk kembali ke tempat miqat.
Dan yang dimaksud dengan sabda beliau (sehingga bagi penduduk
Makkah, mereka mulai berihlal (mulai ihram) darinya (dari rumah
masing-masing)), yakni dari Makkah, sehingga mereka tidak perlu
keluar dulu menuju miqat untuk memulai ihram. Demikian ini dalam
pelaksanaan haji. Adapun dalam pelaksanaan umrah, maka harus
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keluar menuju batas terdekat, hal ini akan dirincikan nanti. Al Muhibb

Ath-Thabari mengatakan, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang

menetapkan Makkah sebagai miqat untuk umrah. Namun ada

perbedaan pendapat mengenai orang yang melaksanakan haji qiran,

yang mana Jumhur berpendapat, bahrva hukumnya sama dengan yang

melaksanakan haji saja dalam hal memulai ihram dari Makkah."

Ucapan perawi (Nabi SAW menetapkan Dzatu 'Irq untuk

penduduk lraq). Disebutkan di dalam Al Fatfo, "Hadits ini dengan

berbagai jalur periwatannya menjadi kuat." Pensyarah mengatakan:

Ada riwayat lain yang bertolak belakang dengan hadits-hadits di atas,

yang mana Abu Daud dan At-Tirmidzi mengemukakan dari Ibnu

Abbas, bahwasanya Nabi sAw menetapkan 'Aqiq sebagai batas

mulai ihram bagi warga Masyriq. Hadits ini dan hadits-hadits lainnya

telah disatukan dengan menyimpulkan: Bahwa Dzatu 'Irq adalah

miqat wajib sedangkan 'Aqiq adalah miqat mustahab, karena

lokasinya lebih jauh daripada Dzatu 'Irq; Bahwa 'Aqiq adalah miqat

(batas mulai itfam) bagi sebagian warga Irak, yaitu warga Madain,

sedangkan Dzatu 'Irq adalah miqat untuk walga Bashrah; Bahwa

Dzatu 'Irq adalah sebutan pertama untuk lokasi 'Aqiq sekarang, maka

Dzatt 'Irq dan'Aqiq adalah satu makna.

Ucapan Umar (Lihatlah bagian yang seiaiarnya dengan ialan
kalian), yakni melihat miqat yang telah ditetapkan dengan daerah

yang sejajar dengannya, yaitu daerah yang dilewatinya untuk

kemudian dijadikan sebagai miqatnya. Konteksnya menunjukkan

bahwa Umar menetapkan Dzafii 'Irq bagi mereka berdasarkan ijtihad.

Karena itulah penulis Rahimahullah Ta'ala mengatakan, 'Nash yang

menetapkan Dzatu'Irq sebagai miqat tidak kuat seperti yang lainnya."

Sabda beliau (dari Masiidil Aqsha), ini menunjukkan

bolehnya mendahuli ihmram sebelum mencapai batas mulai'
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Bab: Masuk ke Makkah dengan Tidak Berihram Bukan Karena
Udzur

t,

*.ir!'r-,?V in',
I - a.z J.o J JGut)V;t't;> .?:';\

2350. Dari Jabair M, bahwasanya Nabi SAW memasuki Makkah
pada saat penaklulcan Makkah, yang mona saat itu beliau
mengenakan tutup kepala hitam dan tidak melakukan ihram. (HP..

Muslim dan An-Nasa'i)

y, l';:r'W l;:Lur; Jtl .;r$i,Jti',*it :a\
I . f,. t.c 7 t.,. , o t

(cS-,11-"1t, J^>l ol-1-;) .Vril

2351. Dari Malik, dari lbnu Syihab, dari Anas M, bahwasanya Nabi
SAW masuk ke Makkoh pada tahun penaklukan Makkah, yang mana

saat itu beliau mengenakan tutup kepala dan beliau tidak
menanggalkannya. Lalu seorang laki-laki menghompirinya don
berkata, "Ibnu Khathal bergelantungan di tirai Ka'bah." Beliau
bersabda, "Bunuhlah ia." Malik mengatakan, "Saet itu Rasulullah
SAW tidakmelakukan ihrom. " (HR.Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(saat itu beliau mengenokan tutup kepala hitam), ini menunjukkan
bolehnya mengenakan pakaian berwama hitam, walaupun warna putih
lebih utama, Ada perbedaan pendapat mengenai bolehnya melintasi
tanah suci tanpa udzur, yang mana dalam hal ini Jumhur melarangnya,

mereka mengatakan, "Itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan

berihram, tidak ada perbedaan antara yang memasukinya untuk
melaksanakan haji atau umrah atau untuk selain keduanya.

k'F,?";.'F ffiUtai,t*V,/
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Barangsiapa yang melakukannya maka berdosa dan harus membayar

dam." Pendapat ini bersumber dari dari Ibnu Umar dan An-Nashir,
dan ini merupakan pendapat terakhir di antara dua pendapat Asy-
Syaf i, serta merupakan salah satu pendapat di antara dua pendapat

Abu Al Abbas, yaitu, wajib berihram kecuali bagi yang memasukinya

untuk melakukan salah satu ibadah (haji atau umrah), tapi tidak wajib
bagi yang sekedar memasukinya. Kaum muslimin pada masa Nabi
SAW mempunyai beragam keperluan ketika memasuki Makkah, dan

tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa beliau memerintahkan

seseorang di antara mereka untuk berihram, sebagaimana kisahnya Al
Hajjaj bin 'Alath, juga kisahnya Abu Qatadah ketika menyembelih

keledai liar dan memasuki batas miqat, saat itu ia dalam keadaan halal
(tidak ihram), yang mana ia diutus beliau untuk suatu tugas sebelum

haji, lalu ia melintasi miqat tanpa niat melaksanakan haji ataupun

umratr, lalu hal itu disetujui oleh Nabi SAW.

Bab: Bulan-Bulan Haji dan Makruhnya Ihram Sebelumnya

'o1r a*t a iJu e f* it ,f
<U'$tL":\

2352. Dari Ibnu Abbas M, ia mengatakan, "Adolah termasuk sunnah
tidak ihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji. " (Dikeluarkan
oleh Al Bukhari)

,5r'H'J3;:xat :!j ,iit?
.aL*.jit

2353. Dikeluarkan oleh Al Bukhari juga: Dari lbnu Umar, bahwa ia
mengatalan, "Bulan-bulon haji adalah: Syawwal, Dzulqa'dah, dan

sepuluh hari Dzulhijj ah. "

:o-:t ii,elulr, ?il\

"'&t*f i$'#;te ij
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2354, 2355 dan 2356.'Otiiayatia, oi"fr aa-O*uqutf,oi ,.p..ti iir.
yang bersumber dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair
RA.

c11,.o .).l.ro.o. 2.o4o 'r.1 1. l.c.t o 1o,. tz

fat ?H o), 
"^{ } tt f :dlr & oJ-} G-..t ,f €s.t:'"'oAt 

l';') caq-b .-i;J'*J\) ,!r 1at't-,'&J \ ,A
<U.,$t;ttr> .tst 7', ;.'ti

2357. Diriwayatknn dari Abu Hurairah RA, ia menuturkan, "Abu

Bakar mengutusku sebagai salah seorong yang menyerukan
pengumuman pada hari Nahar, bahwa "Tidak boleh ada seorang
musyrik pun yang melalcsanakan haji setelah tahun ini. Tidak boleh
ada yang melalcsanaknn thawaf di Ka'bah dengan bertelanjang, dan
bahwa hari haji yang agung adalah hari nahar. " (Diriwayatkan oleh
Al Bukhari)

I u -#t {;Gj W dt oi';" u.t ,r
,,)G .tst ?i $* \t,A ?'_n',5i ilw V

(i,; u.rj ;:t6'il t',s rGJr ir 1r1

2358. Dari lbnu Umar, bohwasanya Nabi SAW melaksanakan wukuf
poda haji nahar antara jumrah-jumrah -pada salah satu ibadah
hajinya- lalu beliau bersabda, "Hari apa ini?" Mereka menjawab,
"Hari Nahar." Beliau bertanya lagi, "Ini adalah hari haji agung."
(HR. Al Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(hari haji yang agang adalah hari nahar), disebut demikian, karena

sempumanya amalan-amalan haji adalah pada hari itu, atau sebagai

isyarat besar karena adanya yang kecil, yakni umrah. Penulis berdalih
dengan atsar-atsar di atas untuk menunjukkan makruhnya ihram unutk
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haji sebelum bulan-bulan haji. Telah diriwayatkan pula seperti itu
yang bersumber dari Utsman.

Bab: Bolehnya Melaksanakan Umrah Sepanjang Tahun

I zz ' a .oly) .z..-;.,>

1,. z / . .
ol-q-t\ . t--n', -. 

)JJr./\P
,2

r.r-11 6ri'#tW a a. tl l- o ,

Cr dr aVutf' ,. o'. , r' . i'.,,
(A^>ep) $b.Pl

f

Jr,r ot:b,1'q.i,-;; 'i6 ffi 4t ,f f& qt *
ds*-'-lr !t i;c;ir

2359. Dari lbnu Abbas RA, dari Nabi SAI(, beliau OirroUo, "(Jmrah

pada bulan Ramadhan menyamai haii." (HR. Jama'ah kecuali At-
Tirmidzi)

.'o. )l c , o tl tdzT
.,-li,r ll c+-t- '* aJ aSJ

236L.Namun At-Tirmidzi mempunyai riwayat ,.*Ou y*g Uoru*U.,
dari Ummu Ma'qal.

2361. Dari lbnu Abbos M, bahwasanya Nabi S,lW pirnoh
melalrsanakan umrah empat kali, salah satunya beliau lalcsanakan

pada bulan Rajab. (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

c.
I€

'-.ct, -.o'-?, c.l.ct ca,.t ..alop1 oJr.iJl 15) G o),.e :OaP r-:et o;tLf, 
-^$G

(!rr:>'j1 itjrl .Jr;
2362. Dari Aisyah M, bahwasanya Nabi SAW pernah *driut*,
umrah dua kali, yaitu umrah pada bulan Dzulqa'dah dan umrah pada

bulan Syawwal. (HR. Abu Daud)
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2363. Dari Ali RA, ia mengatakan, "Setiap bulan boleh untuk umrah."
(D iriwayatkan oleh Asy- Syafi' i Rahi m ahul I ah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Umrah pada bulan Ramadhan menyamui haji) menunjukkan bahwa
melaksanakan umrah pada bulan Ramadhan pahalanya sama dengan
melaksanakan haji. Hadits-hadits di atas dan hadits-hadits lainnya
yang semakna menunjukkan disyariatkannya melaksanakan umrah
pada bulan-bulan haji. Demikian merurut pendapat Jumhur.

Bab: Apa yang Dilakukan oleh Orang yang Hendak Melakukan
Ihram, yaitu Berupa Mandi, Mengenakan Wewangian,

Menanggalkan Pakaian Berjahit dan Lain-Lain

;u.t-;")triu-;trt'oy=W dt jt e-,,-:f'Jt er- fG it *
.ct.c1 zt!cct

iri',r . 3u 'J'b: ) .ri -e W +At €.bi:'J ,F, .FJJ 
'

I o9,, .t -
(c5-urJl; :;l:

2364. Dori lbnu Abbas RA, ia menyatakon hadits ini dari Nabi SAW,
"Sesungguhnya para wanita nifas dan haid harus mandi, Aah)
berihram, (alu) melaksanakan semua rangknion ibadahnya, hanya
saja tidak melakukan thawaf di Baitullah. " (HR. Abu Daud dan At-
Tirmidzi)

* ,'.i6 u.G f
;-. ,o /

(;r-=;r;
2365. Dari Aisyah M, ia menuturkan, "Aku mengenakan wewangion
pada Nabi SAW ketika beliau ihram (sebelum memulai ihram),
dengan wewangian terbaik yang aku dapatkan. " (HR. Al Bukhri dan
Muslim)

n Itl.or o/.',1-c ',,1 1. 9,, o,
.o)^-e r{;,'}5 d:Jtr4,P,f,/
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2366. Dalam riwayat lainnya ait.*,rf.**' "O'dorr, WoUi S,q,W,

apabila beliau hendak ihram, beliau mengenakan wewangian dengan

wewangian terbaik yang didapatinya. Kemudian setelah itu, oku

pernah melihat kilatan minyak rambut pada kepala dan ianggut
beliau. " (HR.Al Bukhri dan Muslim)

U-rsLf i4,:Jv -ffi dt*{.:
'r,,pi t#i') riL'r.;rlt,F V'j Ly ,;Uj eti)') )t)l

24.a

o . zz I c, e /

G- -f ,J.t f

:Jv # it ,f
.\r i-, 'Si c

,(& W lnt J':-, & i;t?,i'dt :! €':ti

dLi*)
2368. Dari lbnu (Jmar, ia mengatakan, "Baida' inilah tempat di mana

kalian dulu pernah mendustakan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW

tidak pernah memulai ihram kecuali dari masiid. " Yakni masjid Dzul

Hulaifah. (Muttafaq'Alaih)

(r;,:iy.';4 i.?ut fifur *q.rr .Ff r;:!',g':
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(i;f ir21 .6{sir
2367. Dari lbnu (Jmar M -dalam salah satu haditsnya yang

bersumber dari Nabi SAW-, beliau besabda, " Hendaknya seseorang

di antara kalian melakukon ihram dengan mengenakan kain, sorban

dan sandal. Bila tidak menemuksn sandal, maka hendaklah

mengenakan khuf dengan memotongnya di bawah mata kaki'" (HP..

Ahmad)



2369. Dalam lafazh lainnya dikemukakan: "Beliau tidok
memulai ihram kecuali dari pohon, yaitu ketika beliau
bersama untonya. " (HR. Al Bukhari dan Muslim)

pernah
berdiri

apabila hendak keluar menuju Makkah, ia meminygki rambutnya
dengan minyak yang tidak beraromo, kemudian ia mendatangi masjid
Dzul Hulaifah lalu shalat, kemudian menaiki kendaraannya. Ketika
kendaraannya teloh berdiri, ia pun memulai ihram. Kemudian ia
mengatakan, "Begitulah aku melihat Rasulullah SAW
melakukannya."

,V * )'? A',*t, q, !'fitt J* W'"olt,:i ;f V
13)r; 

"g I:r; .:,Fi,rJ=jr

2371. Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW melaksanakan ,lroto,
Zhuhur, lalu beliau menaiki kendaraannya. Ketika telah berada di
atas bukit Baida', beliau memulai ihram. (HR. Abu Daud)

O ./ c | / O

4-) ,J o.l-l '..->.Jl)- q:cffi tut J'ir lrUl of :1.e ;"4;t
g6 it:Jit it1, :Jv1'er$t i,t1r1 .'^Lr.,

2372. Dari Jabir, bahwasanya mulai ihramnya Rasulullah SAll
adalah dari Dzul Hulaifoh ketika beliau melintasinya dengan
kendaraannya. (HP.. Al Bukhari, dan ia mengatakan, "Diriwayatkan
juga oleh Anas dan Ibnu Abbas RA)
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2373. Dari Sa'id bin Jubair, ia menuturkan, "Aku katakan kepada

Ibnu Abbas, 'Aku heran dengan pebedaan mulai ihramnya para

sahabat Rasulullah SAW.' Ibnu Abbas berksta, 'Aku orang yang

paling tahu mengenai hol itu. Sesungguhnya itu bertolak dari satu

ibadah haji, lalu dari situ mereka berbeda-beda. Rasulullah SAW

beranglrat untuk menunaikan haji, setelah selesai beliau

melalrsanaknn shalat dua raka'at di masjidnya di Dzul Hulaifah,

beliau duduk di tempat dudulvtya, lalu berihlal untuk haji begitu

selesai melaksanakan dua rafta'at tersebut. Lalu orong'orang

mendengarnya, maka mereka pun mengingat hal itu. Demikian itu

ksrena orang-orong datang rombongan demi rombongdn, mereka

mendengarnya l@titu beliau telah beroda di atas untanya lalu beliau

berihlal, maka mereka mengatakan, 'sesungguhnya beliau berihlal

ketiko telah berada di atas untanya, kemudian beliau berangknt.'

Ketika beliau sompai di puncak bukit Baida', beliau berihlal, lalu hal

itu diketahui oleh beberapa orang, maka mereka mengatakan,
,sesungguhnya Rasulullah SAW berihlal ketika mencapai puncak
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bukit Baida'." Demi Alloh, sungguh beliau telah singgah di tempat
shalatnya, dan beliau berihlal ketiko tunggangonnyo telah berdiri dan
berihlal ketika mencapai puncak bukit Baida'. " (HR. Ahmad dan Abu
Daud)

i!'q. *i W o\t Li :QauJ : "#r ab':
2374. Diriwayatkan juga secara ringkas oleh imam yang lima lainnya
(selain mereka berdua), bahwa Nabi SAW berihlal ketika selesai
shalat.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan Aisyah
(Aku mengenakan wewangian pada Nabi SAW ketika beliau ihram
(sebelum mulai ihram), dengan wewangian terbaik yang aku
dapatkan), hadits ini dijadikan dalil mengenai dianjurkannya
mengenakan wewangian ketika hendak melaksanakan ihram,
walaupun ketika ihramnya nanti aromanya masih tetap ada, dan bahwa
aroma dan bekas warna pewangi itu ini tidak merusak ihramnya.
Adapun yang dilarang adalah mengenakannya ketika telah memulai
ihram. Disebutkan di dalam Al Fatfo: Ini merupakan pendapat Jumhur.
Sementara Ibnu Umar, Malik, Muhammad bin Al Hasan, Az-Zuhri,
sebagian sahabat Asy-Syaf i, dan dari ahli bait, yaitu Al easim, An-
Nashir, Al Muayyid Billah dan Abu Thalib berpendapat tidak
bolehnya mengenakan wewangian ketika ihram. Namun mereka
berbeda pendapat, apakah itu haram atau makruh, dan apakah
nantinya mengharuskan membayar fidyah atau tidak. yang benar,
bahwa mengenakan wewangian bagi yang ihram adalah bila
wewangian itu dikenakan setelah memulai ihram, bukan yang
dikenakan ketika hendak melaksanakannya lalu bekasnya masih ada
ketika telah memulai ihram, baik bekasnya itu berupa aromanya
ataupun warnanya.

Sabda beliau (Bila tidak menemukan sandal, maka
hendaklah mengenakan khuf dengan memotongnya di bawah mata
kaki), ini sebagai dalil disyaratkannya memotong khuf (sepatu yang
menutupi mata kaki). Hal ini berbeda dengan pendapat yang masyhur

.;)t4jl
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dari Ahmad, yang mana ia membolehkan mengenakan khuf tanpa

memotongnya. Ia berdalih dengan hadits Ibnu Abas yang akan

dikemukakan pada bahasan tentang hal-hal yang harus dihindari oleh

orang yang melaksanakan ihram, yaitu: "dan barangsiapa yang tidak
menemukan sandol, maka hendaklah ia mengenakan khuf." Pendapat

ini dibantah, bahwa keterangan yang mutlak harus disingkronkan

dengan keterangan yang terikat.

Ucapan perawi (Bahwa lbnu Umur, apabila hendak keluar
menuju Makkah, ia meminyaki rambutnya dengan minyak yang
tidak beraroma), ini menunjukkan bolehnya meminyaki rambut

dengan minyak rambut yang tidak beraroma sebelum ihram. Ibnu Al
Mundzir mengatakan, "Ulama telah sepakat, bahwa orang yang

melaksanakan ihram boleh memakan minyak dan lemak, dan boleh
juga mengenakannya pada seluruh tubuhnya, termasuk rambut kepala

dan janggutnya."

Bab: Syarat-Syarat Ihram

ii:;t,';t,yt'J';', ( :Uu ;3taaLvli ,u.(? it *'oi'efi6'4i i,sw ts^i 

"llulK 
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2375. Dari lbnu Abbas M, bahwasanyo Dhibo'oh brrr, Az-Zubair

berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini wanita gemuk, dan

aku ingin melalrsanakan haji, opa yang engkau perintahkan padaku

untuk memulai ihram?" Beliau menjawab, "Berihramlah dan

syaratkanlah bahwa tempat tahallulku adalah dimana aku tertahan."
Maka ia pun melal<sanakan itu. (HP.. Jama'a kecuali Al Bukhari)

.,*^"r t1 ,-t._t JL a) JV ;Jij -\tj-,'e- "GA3
,,

2376. An-Nasa'i mengemukakan dalam salah satu riwayat: *Maka

bagimu adalah opa yang engkou kecualikan pada Rabbmu."
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2377- Dori Aisyah M, ia menuturkan, "Rasululiah SAW ^rrr*ui
Dhiba'oh binti Az-Zubair, lalu beliau berknta kepadanya, 'Mungkin

engkau ingin mengerjakon haji?' Ia menjawab, 'Demi Allah, tidak
odo yang kudopatt kecuali sakit.' Beliau berkata lagi kepadanya,
'Berhajilah don ucapkanlah syarat, ucapkanlah, 'Yo Allah, tempat

tahallulht adalah dimana aht tertahan.' Dhiba'ah adalah istrinya Al
MiqdadbinAl Aswad. " (Muttafaq 'Alaih)

At ,S);i6 ,Uti +iJr LL ; -i.)t *, aet,; * if* *
+i'ri .4 olt Q}J'* k,;t :Q1i'U;i :W

(Gi ;tb .b:'?,ti: ocev'-A ui'a ;* S
2378. Dui lbimah, darf Dhiba'ah t'*r, nr-Zutoir'ii, Abdul
Ifuthtlralib, ia mengatakan, "Rasulullah SAW berkata, 'Berihramloh

engkau don ucapkanlah, 'Sesungguhnya tempat tahallulku adalah
dimana aht tertohan.' Bila engkau tertahan atau sakit, maka engkau

teloh halal dori ihram itu karena syaratmu terhadap Rabbmu 'Azza

waJalla. '" (I{R. AhmaQ
Pensyarah Rahimshulloh Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di

atas menunjukkan bahwa orang yang menetapkan syarat dengan syarat

seperti itq kemudian ia tertahan dalam pelaksanaan ibadah haji, maka

ia boleh bertahallul, dan ia tidak boleh bertahallul bila tidak
menyara&annya. Demikian menurut pendapat segolongan sahabat, di
antaranya addah Ali, Ibnu Mas'ud dan Umar serta segolongan

Tabi'in. Demikian juga pendapat Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur.

Fendapat ini juga rnerupakan pendapat yang shahih dari Asy-Syaf i,
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juga menurut Abu Hanifah, Malik dan sebagian Tabi'in. Pendapat ini
juga yang dilontarkan oleh Al Hadi. Kemudian pendapat yang

menyatakan tidak sahnya bersyarat diriwayatkan dari Ibnu Umar.

Mengenai hal ini, Al Baihaqi mengatakan, "Seandainya hadits

Dhiba'ah telah sampai kepada Ibnu umar, tentu ia pun akan

berpendapat seperti itu dan tidak mengingkari bolehnya bersyarat

sebagaimana ayahnya tidak mengingkarinya."
Diriwayatkan dari lkdmah, dari Al Hajfaj bin Amr Al Anshari

RA, ia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda "Barangsiapa yang
patah atau pincang, malw ia teloh halal, dan baginya hoji pada tahun
yong akan datang." Ikrimah , "f,alu aku tanyakan kepada

Ibnu Abbas dan Abu Hurairah tentang hd itu, mereka pun menjawab,
"Benar." ([IR. Imam yang lima dan dihasankan oleh At-Timridzi)

Disebutkan di dalam Al lkhtiyaraf: Orang yang tertahan karena
sakit atau habisnya bekal, adalah seperti orang yang terhalangi oleh
musuh. Ini merupakan salah satu pendapat di antara dua pendapat

Ahmad. Yang termasuk dalam kategori ini adalah wanita haid
sehingga kondisinya dimaafkan namun tetap terlarang melakukan
thawaf, atau orang yang kembali pulang sebelum thawaf karena
ketidaktahuannya akan wajibnya ttrawaf tambatran atau karena ketidak
mampum memenuhinya atau karena ketinggalan rornbongan. Orang
yang terhalangi diwajibkan membayar dam menwut salatr satu

pendapat yang shahih dan tidak diharuskan untuk mengqadha hajinya
bila itu haji smnah. Wallahu a'lam.

Bab: Memilih Antera Tamattu'r lfrad dan Qiran, serta
Penjelasan Tentang Keutamaan Masing-Masing

,V- ti ,<l;rri i :Ju' B l' )", t e.;:UE '"$! t
'J1- ai',rri",;i ,W'*U oi'*-,f i;3 ,',J;;tri l$r?
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2379. Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Kami keluar trrro*o
Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, 'Barangsiopa di antars kalian
yang ingin berihram untuk haji dan umrah, maka silaknn

melol<sanalrannya. Borangsiapa yang ingin berihram untuk hoji, maka

silakan melal<sanakannya. Dan barangsiapo yang ingin berihram

untuk umrah, maka silakan melaksanal<annya.' Aisyah melanjutkan,
"Adapun Rasulullah SAW berihram untuk hoii, dan ada seiumlah

orang yang berihram untuk haji seperti beliau, ado iuga yang

berihram untuk haji dan umrah, dan ada juga yong berihram untuk

umroh. " (Muttafaq'Alaih)

i ulr;t;n,oi,r .,tS ,e rJr '"", *; iG ;b, i ork *L .9,. - ,
"6-fi> .'*6 ;- t4-e 4Z-!t lf Lt; ,S/-rt W it J"y,

(Y'
2380. Dari Imran bin Hushain, ia menuturkan, "Ayat tarnattu' telah

diturunlran di dalam Kitabullah, maka kami pun melaksanakannya

bersama Rasulullah SAW, dan tidok odo Qur'an yang

mengharamkannya, dan beliau pun tidak pernsh melarangnya hingga

beliau meninggal. " (Muttafaq 'Alaih)

:j' "^-t, 4- yt 
=Y 

e'iAt'q i;, F t';;;i!t
q l, ,lo1t {1 a'l Uiif 'l ; ,W :i,r ,li', \t;;O

'bt&w
238L. Dalam riwayat Ahmad dan Muslim dikemukakan: "Ayat

tamattu' telah diturunkan di dalam Kitabulloh, yalai tamatu' dalam

pelal<sanaan haji, dan Rasulullah SAW telah memerintahkan kami
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untuk melaksanakannya. Kemudian setelah itu tidok pernah

diturunlran suatu ayat pun yang menghopus ayat haji tamattu', dan

beliau pun tidakpernah melarangnya hingga beliau meninggal."

.e;-,#L*t ,^|Ju, )V
' a . . c ) . c. c .
rll c6;ni J drl + t,.

jnr Jyr'{ (x 6'a;fi ,|Pi* ,ry i,aL'Jt"i .W

(|l."J.t',;;i;tjr) .q,G * 4t :,Pf ,iu*i;t .W

2382. Dari Abdullah bin Syaqiq, bahwasanya Ali M pernah

memerintahlran pelalcsonaan haii tamattu', sementara Utsman M
melarangnya. Maka (Jtsman mengatakan suatu perkataan, lalu Ali
berkata, "Engknu telah mengetahui, bahwa kita pernah melaksanakan

tamattu' bersamo Rasulullah SAW." Maka Utsman berkata, "Benar.

Namun saot itu kita dolam kondisi tahtt. " (HR.Ahmad dan Muslim)

,y-"* ,iE1su..r;.>i ,Fit i4 Ut*l ,to t6 i,*
1-,;i ltr) .W.'S;:, ,".t;*1 n elry;;t GL a l) W U,

(V'
2383. Dari lbnu Abbas M, ia menuturkan, "Nabi SAW berihram

untuk umrah sementora para sahabatnya berihram untuk haji. Mafta

Nabi SAW belum bertahallul, daniuga para sahabat beliauyang telah

membowa hadyu, sedangkan yang lainnya telah bertahallul." (HR.

Ahmad dan Muslim)

;$i3 oG) #j f i:: ffi inr J'y-, i; :JG ,!tt 'ei

<leu'-jtr';,3i i\r1 .u1L W & u J"rf :
2384. Dalam suatu riwayat dikemukakat: Ibnu Abbas mengataltan,

"Rasulullah SAW bertamattu', iuga Abu Baknr, Umar dan Utsman.

Adopun yang pertama l(ali melarongnya adalah Mu'atoiyah."
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(Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi)

,t '. o , o ,
| 7t a-a;> ;re

(:;-'-jryt teir Ij:) .'dt a bi
2385. Dari Hafshah, ummul muhninin RA, ia menuturkan, "Aku

kotaknn kepada Nabi SAW, 'Mengapa ada orang-orang yang telah

bertahallul sementora engkau belum bertahallul dari umrahmu?'
Beliau menjawab, 'Karena aku telah mengalungi hewan kurbanku

dan telah merekstkan rambut kepalaku, sehingga aku belum halal
hingga bertahallul dari haji. "' (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

€ y$t f fG,'e.,( i'{-';6,iu "G,:dt ; i * *
-J-'--;'?-- j:p\ jv .tt'y- tt7't r,titJlli :Ju;

2386. Dari Ghunaim bin Qais Al Mazini, ia menuturknn, "Aku

menanyaknn kepada Sa'd bin Abu Waqqash tentang haji tamattu', io
pun menjawab, 'Kami pernah melaksanakannya. Saat itu, orang ini
masih kufur dan tinggal di Makkah -yaloi di rumah-rumah di
Makkah-.' Yang dimaksud adalah Mu'aniyah." (HR. Ahmad dan

Muslim)

gt:tlr *'q.# i' J',;:r'g-- i,)u 

')"* 
f, * "a;1t *

i'lt ,ui,t)t e: q $41 ^11'Ot; ,a;;^?1 ,lyit J\:ir,
{;,'{'dtlt'6;,!-jur",J^l'i1Hrj#G,w ii i';,,
,jt-4)t 6t; ,a;j;( a ,t6t ,4 oK ,lqit j\:)3t ffi I'

'ioit
,t.o .lz t,o 1.t.,, '. ..! o o,

P:.t^>l ol-2-2).y*q-
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2387. Dari Az-Zuhri, dari Salim, dari oyohrrya, ia memtturknn,

"Rasulullah SAW melaksanakan tamattu' pada saat haii wada', yaitu

mendahulukan ihram untuk umrah kcmudian ihram tmtuk haii, lalu

berhtrban, maka beliau menggiring hewan latrbanrrya dori Dzul

Hulaifah, kemudian Rasulullah sAW memulai ihram untuk umrah,

lremudian ihram untuk haji, orang-orang pun melaksanalun tomattu'

bersama Rasulullah SAW, yaitu melalcsanaknn ihram untuk umrah

lalu untuk haji. Maka di antara orang-orang ada yang menyembelih

kurban karena membawa hewan kurban, dan di antara merekn ada

juga yang tidak membowa hewan kurban. Ketika Rasulullqh SAll/

sampai di Makt<ah, beliau berkata kepada orang-orang, 'Barangsiapa

di antara lealian hendak berkurban, makn tidak halal bagirya sesuotu

yang telah diharamknn baginya hingga ia menyelesaikan haiinya, don

barangsiapa di antara kalian yang tidak akan berkurban maka

hendaklah ia melal<sanaksn thawaf di Baitullah dcn sa'i di antara
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bukit Shafa dan Marwa, kemudian memotong rambut (bercukur) dan
bertahallul. Setelah itu berihram untuk haji dan berkurban, dan bagi
yang tidak menemukan kurban maka berpuasa tiga hari selama haji
dan tujuh hari ketikn telah kembali kepada keluarganya." Kemudian
Rasulullah SAW melal<sanakan thmuaf kettka tiba di Makkah, lalu
yang pertama kali beliau lakukan adalah menyentuh sudut Ka'bah,
kemudion berlari-lari kecil sebarryak tiga putaran dari tujuh putaran,
lalu empat putaran sisanyo beliau lalrukon dengan berjalan. Setelah
menyelesaikan thm,aaf beliau shalat dua raka'at pada Maqam
Ibrahim, lalu salam kemudian beranjak menuju bukit Shofo.
Selanjutnya beliau melaksanakan sa'i antaro bukit Shafa dan Marwa
sebanyak tujuh knli. Setelah itu beliau belum halal bagi sesuatu yang
sebelumnya diharamkan baginya hingga menyelesaikan hajinya dan
menyembelih hewan kurbannya pada hari nahar, lalu melal<sanakan
tawaf fodha di Ko'bah, setelah itu barulah halal dari segala yang
sebelumnya diharamkan baginya. Orang-orang yang membawa
kurban melaksonakan seperti yang dilal<sanakan oleh Rasulullah
SAW. "

of. t 'ot
(* 

'id-)
2388. Dari Urwah, dari

QVluttafaq 'Alaih)

9i * t'y iy e*.o'*;'):b}
Aisyah: Seperti hadits Salim, dari ayahnya.

\L^-et;)t it1r1 .'o-,:t tli W /t"oi ^ts.a ;r yar ,,
<U-pit

2389. Dari Al Qasim, dari Aisyah M, bahwasanya Nabi SAW
melal<sanakon haji ifrad. (}{P.. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

n'st).$:i$t.ffi l' {;|{ffiiJJc'-& it,f gG'*
t.o i
.t^--l

ilukhtashar lYatlul Authar - 475



2390. Dari Nafi" dari lbnu (Jmar M, ia menuturkan, "Kami

berihram untu haii ifrad bersama Rasulullah sAW. " (HR. Ahmad dan

Muslim)

.$idr,#iffi $tLi,#'
2391. Dalam riwayat Muslim dikemukakan: Bahwasanya Nabi SAW

melaksanakan haji ifrad.

da''fi.ffi ju''J'; r'+'io,f''* U.Ft r5- V
dr';$ .* r?* :tS,i'-fr ,ti& ;ir :

2392. Dari Balcar Al Mazni, dari Anas M, ia *'ngo*l*'i' "Ah'

mendengar Rasulullah sAW bertatbiyah untuk haii dan umrah, yang

mana beliau mengucapkan, 'Labbaika haiian wa 'umratan' faku

penuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan haii dan umrahl."

(Muttafaq 'Alaih)

J';, 6;i k 6i tu,idr,LH tL? ils u.i 
",5 V

d;rur r-t Uliiiiii,t."S ,Jv': kp ri);Li tf ffi "l,r

Ltj r> .;:;5 r'dt ;. 1;:,tt Ls 4t *,ftkP'14;A

2393. Dari Anas juga, ia menuturkan, "Kami berangkat untuk

menunaiknn haji. Ketika sampai di Makkah, Rasulullah sAW

memerintahkan kami agar meniadikannya umrah, dan beliau

bersabda, 'Kalau sekiranya aku tahu seperti ini, tentu aku tidak

begini, tentu aku menjadikannya umrah, namun aku terlanjur telah

membawa hewan hrban, dan aku menggabunglran haii dan umrah."'

(HR. Ahmad)

lro I
(J^>l
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2394. Dari (Jmor bin Khaththab M, ia menuturkan, "Alet *rnarnfoi
Rasulullah SAW, ketil@ beliau berada di lembah 'Aqiq, bersobda,
'Tadi malam oht didatangi oleh utusan dari Robbku, lalu utusan itu
berkata, 'Shalatlah di lembah yang diberlahi ini. Dan ucapknnlah
umrah dalam haji."'(HR. Ahmad, Al Bukhari, Ibnu Majah dan Abu
Daud. Dalam salah satu riwayat Al Bukhari disebutkan: "umrah don
haji.")

* #"oG'),$;rtu;LLW,io #t i t:r1y 6
1#, &,gr"J^i',*'a:; alrr' tS *'&'oi, ai5r

qA iti, .;i {4w dt* Ltt).6 t1 :)vj ,41;i

<Aatj
2395. Dari Marwan bin Al Haknm, ia menuturknn, "Aht telah
menyalrsilan Utsman dan Ali, yong mana Utsman melarong tamottu'
dan menggabungkan haji dengan umrah. Ketika Ali melihat hal itu,

maka ia berihram untuk keduanya, 'Labbaika bi 'umratin wo
hajjatin' lrAku penuhi panggilan-Mu untuk melal<sanaknn umrah dan
haji), Ali pun mengatakan, 'Alat tidak aknn meninggolkan sunnah
Nabi SAW lareno ucopan seseorong. "' (HR. Al Bukhari dan An-
Nasa'i)

€tr.,:tt:;1;'.*:t) ,*)'ht >\r,., ** ,Jv f / ,pt ,f
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2396. Dari Ash-Shubiy bin Ma'bad, ia menuturftan, "Dulu alu orang

nashrani, kemudian aht memeluk Islam. Kemudian aht mengerjakan

haji dan umrah. Lalu zaid bin shauhan dan salman bin Rabi'ah

mlndengarku ketika aku bertalbiyah mengucapkan ihram untuk haji

dan umrah, mafta fteduanya mengataftan, 'Ini lebih sesat daripada

unta keluarganya.' Dengan ucapan itu, seolah-olah mereka telah

menimpakan gunung padaku, makn alu menghadap urnar bin

Khaththab, lalu alcu memberitahulran hal tersebut, makn Umar pun

menghampiri keduanya lalu mencela mereftn berdua, setelah itu ia

menghampiriht, lalu berlata, 'Engkau telah melal<sanaknn sunnah

Nabimu, Muhammad SAW. "' (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan An-

Nasa'i)

, ; io')|it i);;,i"-fr ffi ct'+'j6 +-6,/ i6 "*(r.t.,

irjiS .9t'r.jt :;;lw ;nt J"i, o';'t i,Sv yqt i; ;ya;t
(Gi

2397. Dari Suraqah bin Malik, ia mengatakan, "Aku mendengar Nobi

sAW bersabda, 'Aku memasukkan umrah pada haji hingga hari

kiamat."' Ia juga mengatakan, "Rosulullah sAW mengerjakan haji

qiran pada saat hajiwada'. " (HR. Ahmad)
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2398. Dari Al Bara'bin 'Azib, ia menuturkan, "Ketiks,lti ilong aori
Yaman kepada Rasulullah SAW, ia mengatakan, 'Aku dapati
Fathimah telah mengenakan pakaian yang dicelup, dan rumah
dijadikannya wangi dengon wewangion. Lalu Fathimah berkato, 'Ada
apa denganmu? Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan
para sahabatnya, lalu mereka pun bertahollul.' Lalu aku katakan
kepadanya, 'Aku berihram seperti ihramnya Rasulullah SAllr.' Lalu
aku menemui Nabi SAW, maks beliua berkata, 'Apa yang engkau
lakukan?' Aku jawab, 'Aku berihram seperti ihramnya Nabi SAI(.'
Memang saat itu oku telah membowa hewan kurban dan aku
melal<sanakan haji qiran. Kemudian beliau berkota kepadaku,
'Sembelihkon untukku enam puluh tujuh elar unta, atau enam puluh
enam ekor, dan sembelihlah untulonu tiga puluh tiga ekor atau tiga
puluh empat ekor, dan ambilkan untukku sepotong daging dari tiap-
tiap unta. "'(HR. Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Barangsiapa di antara kalian yang ingin berihram untuk haji dan
umrah, maka silakan melaksanakannya. Barangsiapa yang ingin
berihram untuk haji, maka silakan melaksanakannya. Dan
barangsiapa yang ingin berihram untuk umrah, maka silakan
melaksanakonnya), ini menunjukkan izin beliau SAW untuk
melaksanakan haji ifrad, qiran ataupun tamattu'. Haji ifrad adalah
berihram untuk haji saja dan umrah setelah menyelesaikan rangkaian
amalan-amalan haji bagi yang mau, tidak ada perbedaan pendapat

:Q
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mengenai hal bolehnya cara ini. Haji qiran adalah berihram untuk haji

dan umrah secara bersamaan, dan mengenai bolehnya cara ini pun

disepakati para ulama, atau dengan cara berihram untuk umtah,

kemudian memasukkan haji padanya atau sebaliknya, mengenai cara

ini ada perbedaan pendapat. Sedangkan haji tamattu' adalah ihram

untuk umrah pada bulan-bulan haji kemudian bertahallul dari umrah

tersebut, lalu menge.jakan haji pada tahun itu juga. Dalam pengertian

salaf, tamattu' diartikan sebagai qiran. Ibnu Abdil Barr mengatakan,

"Termask tamatu' adalah memisahkan haji dari umrah." An-Nawawi

menuturkan di dalam Syarfu Muslim tentang adanya ijma' mengenai

bolehnya melaksanakan ketiga cara tersebut. Perlu diketahui, bahwa

telah terjadi perbedaan pendapat mengenai hajinya Nabi SAW, apakah

beliau mengerjakan haji qiran, tamatu' atau ifrad, hadits-hadits yang

mengisahkan ini pun bermacam-macilm. Al Qadhi Iyadh mengatakan,

"Mengenai ihramnya Nabi SAW, banyak sekali riwayat shahih yang

menyatakan bahwa beliau melaksanakan haji ifrad. Adapun riwayat-

riwayat yang menyatakan bahwa beliau melaksanakan haji tamattu',

maka riwayat-riwayat itu mengandung pengertian bahwa beliau

memerintahkan hal tersebut, karena memang beliau menyatakan

dengan sabdanya, 'seandainya aku tidak membqwa hewan kurban,

tentu aht aknn bertahsllul.' Jadi sebenarnya saat itu beliau tidak

bertahallul. Adapun riwayat yang menyatakan bahwa beliau

melaksanakan haji qiran, ini merupakan berita tentang akhir peristiwa,

karena beliau memasukkan umrah ke dalam haji, yaitu ketika beliau

sedang berada di lembah, lalu danglah utusan dari Allah dan

menyampaikan, ucapkanlah 'umrah di dalam haii'." Al Hafizh

mengatakan, o'Itulah hasil penggabungan riwayat-riwayat tersebut, dan

itulah yang bisa dijadikan pedoman."

Sabda beliau (atau enam puluh enam ekor) dalarn lafazh

Muslim (Lalu beliau menyembelih tiga puluh enam dengan tangonnya

sendiri, lalu menyerahkan kepada Ali untuk menyembelih sisanya).

An-Nawawi mengatakan, "lnilah yang benar, bukan yang terdapat

dalam riwayat Abu Daud."
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Bab: Menggabungkan Haji dengan Umrah
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23gg. Darf Nafi', ia berkata, "Ibnu (Jmar RA ingin melal<sanakan haji
pada tahun haji Al Haruriyoh, pada zamon lbnu Az-Zubair, lalu
dilratalran kepadanya, "Bahwq orong-orang sedang terlibat
peperangan pada saat itu, dan kami takut hal itu akan menghalangi
engkau." Ia berkata (mengutip firman Allah), 'sesungguhnya telah
ada teladan yang baik pada Rosululloh,' jadi aku aksn melakukan
apa yang pernah dilakukon oleh Rasulullah SAW. Aku menjadikan
knlion sebagai soksi bahwa aku telah mewajbkan umrah." Kemudian
ia keluar, hingga ketika sampai di Baida, ia berkata, "Keberadaan
haji dan umrah itu satu. Aku menjadikan kalian sebagai sal$i bqhwa
aku menggabungknn haji dan umrah, don aku mengurbankan hadyu
(hewan kurbon) yang telah diberi tanda dengan tali, yang aku beli di
Qadid." Selanjutnyo ia pergi menuju Makkah, melakukan thowaf di
Baitullah dan melaksanakan sa'i di Shafa dan Marwah, tidak lebih
dari itu, dan tidak melanggar semua larangan ihram sampai dengan
hori nohar (Idul Adha), lalu ia mencukur dan berkurban. Ia
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berpendapat balwa ia telah melahtlcan thm'af haii dan umrah

dengan thmvaf yang pertama. Kemudian ia berkata, "Demikian yang

dilakukan oleh Rasulullah SAW. " (Muttafaq'Alaih)

. 1:, .o.t t .i.:- rr.q c) i. ,,^, i&;,r Ji, '{}1i r;ijf 'j6 
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2400. Dari Jabir, ia berkata, 'iKo*i aotong dalam keadaan ihram

bersama Rasulullah SAW untuk haji ifrad. Sedangkan Aisyah datang

untuk melalrsanaknn umrah, ketika sampai di Saraf Aisyah mengalami

haid. Sampainya di Makkah, kami melal<sanakan thattaf dan sa'i
antara Shofa dan Marwah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada

kami agar bertahallul bagi orang yang tidak membawa hadyu (hewan

kurban)." Jabir melaniutkan, "Kami bertanya, 'Bertahallul dari
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qpa?' Beliau menjawab, 'Bertahallul dari semuanya.' Kemudian kami
berhubungan dengan istri kami, memakai wangi-wangian, memaksi
pakaian biosa, dan jarak ontara hari itu dengan hari Arafah adalah
empat (4) hari. Kemudian kami berihram lagi pada hari Tarwiyah (8
Dzulhifiah). Rasulullah SAW mosuk ke komar Aisyah RA dan beliau
melihatnya sedang menangis, lalu beliau bertanya, 'Ada yang terjadi
denganmu?' Aisyah menjawab, 'Alat mengalami haid don orang-
orang telah bertahallul, sedangkan aku belum bertahallul, belum
thawaf, dan sekarang orang-orang pergi melalcsanakan haji.'
Rasulullah SAW berkata, 'Ini adalah ketentuan yang telah ditetapknn
Allah atas kaum wanita, karena itu mandilah, kemudian berihramlah
untuk haji.' Kemudian Aisyah melokukannya dan berhenti di tempat-
tempat tertentu dan wukuf,, hingga l(ptika ia telah suci (dari hoid), ia
thawaf mengelilingi Ka'bah dan sai'i antora Shafq dan Marwah. Lalu
beliou berkata, 'Engkau telah bertahallul dari hajimu dan umrahmu
semusnya.' Aisyah berkata, 'Wahai Rasulullah, aku belum
melalrsanakan thawaf di Baitullah l@tika aku haji.' Beliau bersabda,
'Wahai Abdurrahmana, pergilah bersamanya (Aisyah), dan
umrahlranlah dari Tan'im,' dan itu terjadi pada malam hishbah (di
Mina) - " (Muttafaq'Alaih)

Ungkapan (Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa tku
mcnggabungkan haji dan umrah) sampai akhir, bahwa dalam hadits
ini terdapat beberapa pelajaran: Di antaranya tentang pembagian bab
ioi yaog dibuat oleh penulis, yakni menggabungkan haji dengan
umrah. Demikian pendapat jumhw ulama, tetapi dengan syarat
penggabungan tersebut sebelum memasuki tahap thawaf umrah.
Menurut Madzhab Hanafi, jika dilakukan penggabungan sebelum
putaran thawaf yang keempat, hal itu sah. Pendapat yang lain
menyebutkan bahwa penggabungan itu tetap sah walaupun dilalcukan
setelah selesai thawaf. Demikian menurut Madzhab Maliki. Riwayat
Ibnu Abdil Barr dari Abu Tsaur adalah riwayat yang cacat sehingga
tidak dapat menggabungkan haji dengan umrah berdasarkan qiyas
dilarangnya menggabungkan umrah ke dalam haji.

o Yakni Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya Aisyah.
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Dalam Al Muqni'disebutkan, haji qiran adalah melaksanakan

ihram secara bersamaan untuk haji dan umrah, atau ihram untuk

umrah kemudian memasukkan haji ke dalamnya. Jika ia berihram

untuk haji kemudian memasukkan umrah ke dalamnya, maka

ihramnya tidak sah. Dalam Asy-Syorfu Al Kabir diterangkan bahwa

apabita haji dimasukkan ke dala6 umrah sebelum thawaf tanpa

k^hawatir tertinggat, maka hal itu dibolehkan, dan itu adalah haji qiran

tanpa ada perbedaan pendapat. Tetapi, memasukkan umrah ke dalam

haji adalatr tidak boleh. Jika hal itu dilakukan, maka itu tidak sah dan

tidak dapat disebut haji qiran. Ini diriwayatkan dari Ali RA, dan

dikemukakan puta oleh Malilg Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir. Abu

Hanifah berkata *Hal itu sah dan menjadi haji qiran, karena hal itu

merupakan salah satu dari kedua ibadah tersebut sehingga

diperbolehkan meuggabungkan satu dengan yang lainnya'"

Al Hafizh mengatakan dalam Al Fatfu, "fuwayat-riwayat yang

tergabung tersebut menerangkan bahwa Rasulullah sAw

*"lukr*uk* haji qiran, dengan pengertian bahwa ia memasukkan

umrah ke dalam haji setelah dimulai ihram secara terpisah, bukan di

awal ketika hendak memulai ihram untuk haji dan umrah secara

bersamaan. Hadits Umar telah disebutkan di muka secara marfu: "dan

lratakanlah '(Jmrah di dalwn haii-"'
Ibnu Al Qayyim mengatakan: Bahwa orang yang memulai

ihram untuk haji saja kemudian memasukkan umratr ke dalamnya dan

beranggapan batrwa dengan begtu berarti hadits-hadtis tersebut telah

disatukan, maka alasannya adalah bahwa ia memandang hadits-hadits

tentang haji ifrad adalatr shahih, kemudian membawanya untuk

memulai ihramnya Setelatr itu, utusan dari Tuhannya datang

kepadanya dan berkata, "Katakanlah, '[Jmrah di dalam haji.""

kemudian ia memasukkan umrah ke dalam haji sehingga menjadi haji

qiran. Oleh karena itu, Al Bara' bin 'Azib mengatakan, "Aku telah

membawa hadyu (hewan kurban) dan aku melaksanakan haji qiran."

Pada permulaanny4 ia melakukan ihram untuk haji secara terpisah

(ifrad)Ldanditengahpelaksanaannyaiamenggabungkanumrah
,ehinggu menjadi haji qiran. Demikian juga, seseorang tidak akan
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mengatakan bahwa ia memulai ihram untuk umrah, tidak juga

bertalbiyah untuk umrah, tidak juga memisahkan umrah, dan tidak
juga mengatakan, 'Kami hanya keluar dengan niat umrah'. Mereka
mengatakan, "Ia memulai ihram untuk haji, bertalbiyah untuk haji,
memisahkan haji (ifrad), dan keluar hanya untuk melaksanakan haji."
Ini menunjukkan bahwa ihram tersebut pada mulanya terjadi untuk
haji, kemudia turunlah wahyu dari Tuhan Yang Maha Agung tentang

haji qiran, sehingga bertalbiyahlah untuk keduanya (haji dan umrah).
Anas mendengar beliau bertalbiyah untuk keduanya dan ia benar,

demikian juga Aisyah, Ibnu Abbas, dan Jabir mendengar bertalbiyah
untuk haji saja (ifrad) pada mulanya dan mereka juga benar.

Berdasarkan hal itu, hadits-hadtis tersebut bersesuaian dan hilanglah
keraguan terhadapnya. Pemilik pandangan ini tidak membolehkan
memasukkan umrah ke dalam haji dan menurut mereka hal itu berarti
main-main. Mereka mengatakan bahwa hal itu khusus bagi Nabi SAW
dan tidak berlaku bagi yang lainnya.

Tidak diragukan lagi bahwa di dalam pendapat ini terdapat
pertentangan dengan hadits-hadits tersebut, dan anggapan bahwa hal
itu khusus bagi Nabi SAW dengan ihram yang tidak sah jika
dilakukan umatnya apa yang menolaknya dan membatalkannya. Di
arfiara yang menolaknya adalah bahwa Anas berkata, "Rasulullah
SAW shalat Zuhur di Baida, kemudian naik kendariumnya dan naik ke

Bukit Baida'. Beliau memulai ihram untuk haji dan umrah ketika
beliau shalat Zr*ttr." Dalam hadits Umar disebutkan bahwa perintah
yang datang dari Tuhannya adalah: "Shalatlah di Lembah yang penuh

berkah, dan ucapanknnlah,'Uumrah di dalam haji.'" Demikian pula
Rasulullah SAW melaksanakan hal itu. Hadits yang diriwayatkan
Umar adalah bahwa beliau memerintahkannya, sedangkan riwayat
Anas bahwa beliau melakukannya. Beliau Shalat di lembah Al
Hulaifah, kemudian berkata, "Labbaika haljan wa umratan (Aku

datang memenuhi panggilan-Mu untuk haji dan umrah)."
Orang-orang berbeda pendapat mengenai dibolehkarurya

memasukkan umrah ke dalam haji. Ada dua pendapat yang berasal

dari dua riwayat Ahmad. Salah satunya yang lebih populer bahwa hal
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itu tidak satr. Orang-orang yang belpendapat batrwa hal itu satr, seperti

Abu Hanifah dan pengikutnya berargumen, bahwa dalam haji qiran

dilakukan dua kali thawaf dan dua kali sa'i. Jika umrah dimasukkan

ke dalam haji, berarti harus ditambahkan satu ihram lagi untuk haji

saja. Orang yang mengatakan, 'cukup dengan satu kali thawaf dan

satu kali sa'i' berpendapat, bahwa penggabungan ini memestikan satu

dari dua kegiatan (yang sama) tersebut menjadi gugur (tidak perlu

dilaksanakan), dan tidak mesti menambah aktivitas lain, sebaliknya

harus dikurangi, maka hal itu tidak boleh. Demikian pendapat Jumhur.

Menurut pensyarah, ungkapan (Kami datang dalam keadaan

ihram bersama Rasulullah sAw untuk haii ifrad) dijadikan dalil

oleh orang yang beryendapat bafuwa Haji Rasulullah SAW adalah haji

ifrad, padahal tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu, karena akhir

riwayat tersebut menerangkan bahwa mereka melaksanakan haji

secara terpisah dari umrah (haji ifrad) bersama Nabi SAW, sedangkan

Nabi SAW sendiri tidak memisatrkan haji dari umratr.

Fertanyaan para sahabat (bertahallul dari apa), maksudnya,

"bertahallul dali larangan apa saja?" Pertanyaan ini diajukan karena

ada tahallui dari sebagian larangan dan tidak dari sebagian yang lain.

Jawaban Rasulullatr SAW (bertahallul dari semuanya),

bahwa "tahallul tersebut telah membebaskan dari semua larangan

ihram."
Sabda beliau (dari haiimu dan umrahmu)' ini sangat jelas

batrwa umrah Aisyah tidak batal dan ia tidak keluar dari umrahnya.

Kisah yang ada pada beberapa riwayat yang menyebutkan,

(b atalkanlah umrahmr) memiliki banyak takwil.

Bab: Muwali lhram yang Mutlak (Orang Mengatakan: Aku
Memulai trhram dengan Apa yang Dimulai Fulan)
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2401. Dari Anas, iq berkota, "Ali datang trpoao Nabi SAW dari
Yeman, dan beliau bertanya, 'Dengan apa engkau memulai ihram,
wahai Ali?' Ali menjawab, 'Aku memulai ihram seperti mulai
ihramnya Nabi SAW.' Rasulullah SAW bersabda, 'Seandainya alat
tidqk membawa hadyu (hewan htrban), oku alurn bertahollul."'
(Muttafaq 'Alaih)

i'Jt*i fLiitf er,,#. Jtx :Jv:,/rC -:* o'6r3t lgrs

.ffi i' J';, !,bi d,,yt j\gi ,i
2402. An-Nasa'i meriwayatkan dari Jabir: Dan ia berlmta,
"Rasulullah bertanya kepada Ali, 'Dengan apa englmu memulai
ihram?' Ali menjawab, 'Aku memulai ihram dengan apa yang dimulai
oleh Rasulullah SAW."'

2403. Dari Abu Musa, ia berkata, "Alat menghadap kepada Nabi
SAW, dan beliau sedang berada'di Bqthha', lalu beliau bertanya,
'Dengan apa engkau memulai ihram.'Aku menjanob, 'Aku memuloi
ihrom sebagaimana ihram yang dimulai Nabi SAW.' Beliau bertanya
lagi, 'Apaknh engkau membowa hadyu (hewan kurban)?' Aku
menjowab, 'Tidak' Beliau bersabda, 'Thm,yaflah di Baitullah, dan
lalrsanaknn sa'i antara Sh"lb dan Marwah, kemudian bertahallullah.'
Lalu aku thawaf di Baitullah, sa'i antara Shafa dan Marwah,
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lremudian aku mendatangi seorang perempuan dari knumku, dan is

menyisirlru kemudian mencuci kepalaku. " (Muttafaq 'Alaih)

)*='$4 "J,iu 
1.>?i;'$ aS:Js,y'€,:
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2404. Dalam redaksi lain: Beliau bertanya, "Apo yong'engknu

lqla*an twtiko englau mulai ihram?" Ia menjowab, "Aku memulai

ihram seperti Nabi sAW memulai ihram." Kemudian dikemukakan

hadits tersebut. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Pensyarah mengatakan, ungkapan Abu Musa, "kemudian aku

mendatangi seorang perempuan dari kaumku", di dalam riwayat Al

Bukhari berbunyi, "imra'atun min Qais- (seorang perempuan dari

Qais). Dalam kasus ini, perempuan itu berasal dari Qais 'Ayalan, dan

di antara mereka dengan Al Asy'ari tidak ada pertalian nasab' Dalam

riwayat lain disebutkan, "salah seorang perempuan dari Bani Qais."

Al Hafizh mengatakan, "Dari hal itu, bagiku cukup jelas, bahwa yang

dimaksud dengan Qais adalah ayabnya, Qais bin Sulaim, orang tua

Abu Musa Al Asy'ari, sedangkan perempuan tersebut adalah istri

salah seorang saudaranya.

Kedua hadits tersebut menunjukkan bolehnya melakukan

ihram seperti ihram orang yang diketahuinya akan melaksanakan hal

itu. Sedangkan ihram yang mutlak atas orang yang tidak diketahui

juga boleh kemudian orang yang ihram tersebut melakukan apa yang

dikehendakiny4 karena Rasulullah SAW tidak memperingatkan hal

itu, demikian pendapat Jumhur.

Bab: Talbiyah, Bentuknya dan Hukumnya

r--Z'rb Ak\t'A-t, \ oit t;y;:k W Ct oi'# ,J.t f
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2405. Dari Ibnu Umar RA, bahwa Nabi SAW, jika kendaraannya telah
siap tegak beridiri di Masjid Dzilhulaifah, beliau mulai berihram, dan
bertalbiyah, "Labbaikallaahumma labbaik, labbaika laa syariika
laka labbaika. Innal lamda wan ni'mata laka wal mulka, laa
syariika laka [Ya Allah, alat datang memenuhi ponggilan-Mu. Aku
datang memenuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bogi-Mu. Aku
datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya pujian, nikmat, dan
kekuasaan odalah milik-Mu. Tidak ada sekutu bagi-MuJ." Abdullah
menambahksn, "Labbaik labbaika wa sa'daik, wal khairu biyadaik
war raghbaa'u ilaaka wal 'amal [Aku datang memenuhi panggilan-
Mu, Aku datang memenuhi panggilan-Mu, Keagungan milik-Mu,
Kebaikan berada di tangan-Mu, kecintaan hanya kepada-Mu dan
amal hanya untuk-MuJ. " (Muttafaq'Alaih)

-'r:L d/.r .a;G |p'^;lt ?i- ffi nr J';r'J^l ,jC rv *
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2406. Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW memulai ihram,
kemudian beliau mengucapkan talbiyah -seperti pada hadits lbnu
Umar-." Ia melanjutkan, "Orang-orang menambahkan, 'Dzal
ma'aarij [Yang Meliki tempat-tempat yang tinggiJ' dan perkataan
yang serupa lainnya. Nabi SAW mendengarnya dan beliau tidak
berkomentar apa pun." (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Muslim dengan
makna yang sama)
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2407. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW berknta dalam

talbiyahnya: "Labbaik ilaahal haqqi labbaiik [Aku memenuhi

panggilan-Mu, Wahai Tuhan Yang Maha Benar' aku memenuhi
- 
poiggttor- MuJ . " (HR. Ahmad, Ibnu Maj ah, dan An-Nasa'i)

'01'n;J &b';;!t,W *t J't*r,sv i,iu:V * t'|t *
'*,Ar i,t'1r1 .-^4A'i i)6)Li &t?i ri';-'ol'G)ibi';1
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2408. Dari As-Sa',ib bin Khallad, ia berknta, *orutuuot sn*
bersabda, "Jibril datang kepadalat, dan ia memerintahkan kepadaht

agar alru menyuruh para sahabatku untuk mengeraskan Suarar'ya

l@tilu mulai ihram dan talbiyaft. " (HR' Imam yang 1im4 dan At-

Tirmidzi menshahihkannYa)

trrrl :-i* **'; ;M W dt J|Y'bLi,u1r"G.i
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2409. Dalam riwayat l311n Bahwa Jibril datang kepada Nabi SAW,

dan berlrata, "Bertalbiyahlah dan berhtrbanlal2' " (HR' Ahmao

'?htJ, #iLltiy;;rs fiWUt* fy i^;? *
'e3, ii:) . ),Jt :r *ric*6 t6 t@r.,tr :
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2410. Dari Khuzaimah bin Tsabit, dari Nabi SAW, bahwasanya iila
beliau telah selesai membaca talbiyah, beliau berdoa kzpada AUah

Azza wa Jalla memohon ridha-Nya dan surga, serta berlindung

denganrahmat-Nyadariapineroka.(HR.Asy-Syafi,idanAd-
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2411. Dari Al Qasim bin Muhammad, ia berkata, "seteloh selesai
membaca talbiyah disunnahkan membaca salawat untuk Nabi SAll/."
(HR. Ad-Daraquthni)

1f ,4ffi l' )';t *r)r'..*:Jv,/6t i,P,,f
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2412. Dari Al Fadhl bin Al Abbas, ia berkata, "Alat dibonrrrg olri
Rasulullah SAW dari Jama' ke Mino, dan beliau masih terus
bertalbiyah sampai beliau melempar jumrah Aqabah. " (HR. Jama,atr)

ajir *'#_ik fi:,.i.-tAtt;iC {* itf :w e
(|rLA3'eu|jt \)) .',;*Jt &t qa;5r 
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2413. Dari 'Atha', dori ttnu iino, M, ia mengatakan tentang Nabi
sAW, bahwa beliau terus membaca membaca talbiyah dalam umrah
hingga mencapai Hajar Aswad. (HR. At-Tirmidzi dan ia men-shahih-
kannya)

elrt;Jt ,JGffiUtf f& qtf
.t.. o;j
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2414. Dari lbnu Abbas RA dari Nabi SAIttt, beliau bersabda, "Orang
yang melalaonalen umrah hendaklah bertalbiyah hingga mencapai
Hajar Aswad. " (HR.Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala menjelaskan, bahwa
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unskapan (Abduttah bin (Jmar ' " dst)' T:ryt t1-33awi 
batrwa

seluruh kaum M"tii;i; sepakat atas hal itu' hanya saja segolongan

orang mengatakan:-::iil'apa-apa jika ditanrbahkan dzikir kepada

Allah sesuai dengan y*g oir"tuinya.,, Tetapi yang lainnya menolak

dan mengatakan, "tiiat selayaknya menarnbahkan sesuatu atas apa

yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW'" Jumhur berpendapat

boleh menambahkan'

Sabda beliau (libril datang kepadaku' dan ia memerintahkun

kepadakuagaraku-menyuruhparasahabatkuuntukmengeraskan
suaranya ketika mtulai in'o* ian talbiyaft) meru9f31 dalil tentang

disunahkannya mengeraskan suara bagi laki-laki pada saat

i"n fUiyufr, r"pu,,luoitidak membatrayakan dirinya'

Ucapan ;r; (Sampai beliau melempar iumrah Aqabah)

merupakan dalil tentang talbiyah yang terus menerus sirmpai melontar

jumrah Aqabah. Oeriitian- pendapat Jumhur' Ibnu Khuzaimah

meriwayatkan dari At Fadhal, ia berkata' "Aku bertolak dari Amfah

bersamaRasulullahSAw,danbelaiaumasihterusbertalbiyahsampai
melontar Jumrah eq"u"t,, dan beliau bertakbir untuk setiap lemparan

kerikit, kemudian 
^ 
berhenti bertalbiyah setelah- lemparan yang

terakhir." Ibnu Khuzaimah mengatakan"'hadits ini shatrih'"

Ucapan perawi (beliau terus membaca talbiyah dalam umrah

hingga 
^ro"opoi- 

ioio' Aswad) jan (hingga ia mencapai Haiar

Aswad),torrt"f,"Vu-menunjukkanbahwabeliaumasihdalamkeadaan
membaca talbiyah sampai- beliau memasuki Masjidil Haram' dan

setelatrmelihatBaitullah,sertadalamkeadaanberjalanhingga
mempercepatnya untuk mencapai Hajar Aswad' Kemudian beliau

memujiAllahdarisanaselamabeberapasaatsertamemanjatkandoa
khusus. aeberapa ulama seperti Abu Hanifah dan Asy-Syaf i dalarn

pandangan U-,'yu (al qiul al- iadid) berpendapat -bahwa 
hadits

tersebut -"rr*jirr.* tentang berhenti bertalbiyah ketika hendak

cepat-cepat -",i*p"i najar Aswaf' Sedangkan pendapat Asy-Syafi'i

dalam p*a*g* fu**Vu (al qaul al qadim)' bful Nabi SAW tetap

bertalbiyah.""*a.,g*memelankansuara..dlninijugapendapat
Ibnu Abbas aan arrmia. Dalam Al Muqni' disebu&an, 

o'orang yang
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melaksanakan haji tamattu', hendalak menghentikan talbiyahnya

ketika ia sampai di Baitullah."

Bab: Menjadikan Haji sebagai Umrah

'oi r:;i * af t* ,ffi ir J"y, t dt,uiiif ,i6 /rc *
rfi ,Jw .6"'r:,* :rivi * us K ik te)tx) ,S;

& dL:$:,ss .';i; k '.i d'€41 \'_)r u'ti,],6r
ti;, ,q)'-ilt i';-ie 6 e,iy;j' J,ri t; aet ,ir3r rL,

@L',i,r;) €r.tilLi,.fu.k
2415. Dari Jabir, ia berkata, "Komi memulai ihram untuk haji
bersama Rasulullah SAW. Ketika ksmi sampai di Makkah, beliau

memerintahkan kepada komi untuk bertahallul dan knmi

menjadikannya sebagai umrah, dan itu memberatknn bagi kami
sehingga kami menjadi tertekan. Lalu beliau bersabda, 'Wahai

manusio, bertahallullah, seandainya aku tidak membawa hodyu

(hewan kurban) ini, tentu aku akan melakukan seperti yang kalian
lakukan.' Maka kami pun bertahallul sehingga kami berhubungan

suomi-istri dan melakukan apa saja yang dilalatknn oleh orang yang
sedang tidok ihram, sampai pada hari Tarwiyah, dan knmi

menjadikan Makkah berada di belakang kami, lalu kami memulai

ihram untuk haji." (Muttafaq 'Alaih)

fiJ",?; urx. \ tAG €r. ffi U,'{ ffii,?.ti: ",li

;nr J'yrti;i i ,tia7'1t# ,^ut q q o';E )a $iJ.k
u. ,Jw dll6 jj it- iv'i ,uu}b r-) ,iGi s,;"oi w,/
,ffi sr J';3 iui tr;iit if u.i aai ,.t-o ti1li Q?ri ,at S';',
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(')$';L tq rdt'u't;,' {!,e|}
24l6.Dalamriwayatlain:"KamimemulaiihrambersamaRasulullah
SAW untuk haii secara murni tanpa tercampur apa pun' fo*i menuiu

Maklrnh untuk empat malam sitelah lewat Dzulhijjah. Lalu kami

melalrsanakan thowaf dan sa'i' Setelah itu Rasulullah SAW

memerintahkan kepaia kami untuk bertahallul, dan beliau bersabda,

'seandainya aht tidok membqwa hadyu ftewan latr-ban)' tentu aku

alrnnbertahatlul.,su,oqohbinMalikberdiridanberl<nta,,Wahai
Rasulullah, bagaimana pendapat engkau' apakah engl<au memberikan

lrenilonatan ini t rprio kami untuk tahun ini saia atau untuk

selamanya?'Betiaumenjanab,'Ituuntukselamanya'"'(HR'Al
Bukhari dan Abu Daud)

.ig, ruJ.t
2417.Hadits Muslim dengan makna yang sama'

C-L'# i;3,ffi 1' {;''tG":'lo.Y'di *
k,i,At'6r,-.r lt i* tit;x'oi eli k o: ili'wt;
(p*ri;i;6t .:eL: r;iitf -4 iyL;i- :"i1'?"v'os

2418. Dari Abi Sa,id, ia berknta, 
,,Komi keluar bersama Rasulullah

SAW',dankomibertalbiyahdengansuarakerasuntukhaji'Ketika
kamisampaidiMaklrah,Rasulullahmemerintahlrnnkepadakami
untuk meniadikannya sebagai umrah kecuali orang yang telah

membswa hadyu 1ir*o, htrban). Ketikn tiba hari Tarwiyah 4an

kami pergi ke Mina- kami memurlai ihram untuk haii'" (HR' Ahmad

danMuslim)

€ tWior'J}-ri,itFv>? 'Uu f i*;ai f
t u ,'t#",s't;a'rt'f ;71 o'f7\,PWa'*;';:k
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2419. Dari Asma' binti Abu Bakar M, ia berkata, "Kami keluar
dalam keadaan ihram, kemudian Rasulullah SAI{ bersabda, 'Orang
yang membatya hadyu, hendaklah tetap dalam ihramnya, dan orang
yang tidak membawo hadyu, hendaHah ia bertahallul,' dan aku tidak
membawa hadyu sehingga aku bertahallul, sedangkan Az-Zubair
membawa hadyu dan ia tidak bertahallul. " (HR. Muslim dan Ibnu
Majah)

2420. Hadits Muslim dalam riwayat lain menyebutkan: "Kami menuju
Makkah bersama Rasulullah SAW dalam keadqan ihram untuk haji."

v \b:#p uu it'r ,
. a ,/.

qf,.afcosj , ttz . i c /
.OJl*9 giJ.a

t^*}*e U$.:J-;ti

,1*- "t ;'Jy,,s'41'oL'& t A l;,V-'oi 6l-r4t

6tbe)
2421. Dari Al Aswad, dari Aisyah, ia berkata, "Kami keluai bersama
Rasulullah SAW, dan kami tidak melihat hal lain kecuali (untuk) haji.
Ketika kami memulai melokulmn thowaf di Baitullah, Rasulullah SAI(
memerintahkan orang yang tidak membowa hadyu (hewan kurbon)
untuk bertahallul, sehingga bertahallullah orang-orang yang tidok
membawa hadyu, dan bertahallul pula istri-istri beliau yang tidak
membawa hadyu." Aisyah berksta, "Aht mendapati haidku, dan aku
tidak dapat melaksanakan thawaf di Baitullah." -kemudian ia
menyebutkan kisahnya-. (Muttafaq' Alaih)

"rfui'ft
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,';jlt ;"i ,"&t fi'€'-i'o'r1r1r< t'!6 f& it *
';;\i w', ;f.at'r; $y.,o')ik, d:* {j5ti'W) "/'t<ii ,
'z*';.r;.>?, w d, ?y';:". e.i:;:it 

"JL .'"fu *L
;i,+ u;4c{ i* a'rt;x-"oi;ic '|d"'|N *!'' ' 

@L",rt) .k ,Yt'i6 tJt'' 'nt'it'{;'u '}*
2422. Dari lbnu Abbas M' ia berkata"'Mereks melihat umrah pada

bulan-bulanhajisebagaisalahsatuperbuatandosl.llngbesardi
bumi, dan menjadiknn Muharram sebagai Shafo, Merekn

mengatalan, 'Jil@ akhir bulan telah lewat' kesulahan telah

dimaafkan,danShafartelahhabis,umrahbolehdilalallrnnbagiorang
ilo*s'*rtdrsandun umrah.' Kemudion Nabi sAW beserta para

sahabatnya mulai ihram untuk hoii pada pagi hui kelmOat (bulan

Dzuthiljah) dan beliau memerintaltlcon ianabat-sanabatnya untuk

mengubah hajinya menjadi umrah sehingga persoalan tersebut

sangat *r*b",otl*n *""1a' Mereka bertanya' 'Walui Rasulullah'

bertahallul dari apa?' Beliau menjawab' 'Bertahallul dari

s emuanYa. "' (Muttafaq' Alaih)

'3- "f ';t,W. t1*1.";P :: .& .i;,:"i; iu ilv';o':

;; iY. e' €")'; i i:n':r iY :k At 
"* "'s'* iY

ilfrr, ;it;lrfl: ;L:\ \;i 
"t', 

1'a;r;sr

242S.DarilbnuAbbasM'iaberkata"'RasulullahsAWbersabda'
,Ini adalah umrah dan leami menilanatinya r{akfr" barangsiapa tidak

membawanoawTh,*onhlrban)hendaklahiabertahalluldari
semuanya, larena umrah rtu masuk fu dala'n haii sampai hari

kiamat."' (HR. en"'"+ Muslim' Abu Dau4 dan AnNasa'i)
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';-;:\iyt\ata5r ;^i ,Ju"Ut* * &. lft ,vai *i
J;,i$k ai Ai .;lr;b ,9;Si *"€'W Ct e0:?:

#trcw ,st4t:$';\\,i,;, o,;lr;iK}rry r;;r.:ffi .i,r

ir; cet rJi u ,Jv': .-Qr Q: ,ir3t tiri .al?t, r;l,irur:

,lsiu.,,Y Ll liflt * t;f '"i'y.i-.dr 
*- &'; Ut

o"-.:'Lt; c;j'*lrj r;au1 #rr$b; L *A,i a7 6$

'f 't;t fdt ;r, fi,t *1 :)k h' i,; K ,:rs|tpt r!;, tLL

irSr> . € :*f j\ (&:, tir *., Ut e {)'y ?V y
<U'4t

2424. Dari lbnu Abbas juga, bahwa ia ditonya tentang haji tamattu',
malra ia menjawab, "Kaum Muhajirin, Anshar dan istri-istri Nabi
SAW memulai ihram pada hoji Wada', dan kami juga memulai ihram.
Ketika kami sampai di Makkoh, Rasululloh SAW bersobda,
'Jadikanlah ihram kalian untuk haji sebagai umrah, kccuoli orang

yang telah mengikat hadyurrya.' Kemudian kami melakukan thawaf di
Baitullah dan sa'i antora Shafa dan Marwah. Kami menggauli istri-
istri komi dan memakai pakaian biasa. Beliau bersabda, 'Orang yang
membawa hadyu, tidak ada sesuatu pun yang dihalalkan baginya
hingga hadyu tersebut sampai ke tempat penyembelihannya.'
Kemudian, pada malam hari Tarwiyah, beliau memerintahkan knmi
untuk memulai ihram haji, dan setelah kami seteloh melal<sanakan
manasik haji, kami kembali ke Baitulloh dan melalatlcan thawaf serta
sa'i antara Sha/b dan Marwah, dan sempurnalah haji kami, tetapi
ksmi harus menyembelih hewan kurban (hadyu), sebagaimana firman
Allah, 'Dan hewan kurban apa saja yang mudah bagimu, dan
barangsiapa tidok mendapatkannya, hendaklah ia puasa tiga hari
pada waktu haji dan tujuh hari ketiks telah l@mbali pulong' ke
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negerimu. " (HR. Al Bukhari)

'*r's;i; yr e Ft q:">t:.w;t;:i ''it r"
i;. ok & ,t'jti;lt;f 6f tu .rlru;lr b?:';'-*':

tt; ,lg,yr:"i'd; W ir J?r';:ipu,frt^i':"ilt
1;js;-'f!:',s r$t', i;1t',rj.,1 . stli #$ ^ilt.

2425. Dari Anas,'Uor.o'*oU, ,n, be'malo* ai o"t *to'toi
sompai subuh. Kemudian beliau memulai ihram untuk haji dan umrah

dan orang-orang pun memulai ihram untuk kedunya. Ketika komi

sampai di Makkah, beliau memerintahkan oranS-orang untuk

bertahallul, dan mereka pun bertahallul. Ketiko sampai hari

Tarwiyah, mereka memuloi lagi ihram untuk haji. Ia berkata, "Nabi

sAw menyembelih tujuh el<or unta yang gemuk dengan tangannya

sendiri dolam keadaan berdiri, dan di Madinah menyembelih dua

elror kambing yang sehat dengan pisau." (HR. Ahmad, Al Bukhari,

dan Abu Daud)

i6 ,:6Jl;r';)i'i.t .>bk W at J't-, ii ilG * J *
)?t .is4r'; t:k,, Yt J:P t[;X'oii.t:' u tW ;,t ,S'-,

'i,iu; et*',rtif;'r 4 iy6Li c'tJ ,oi',s';ru

(Gi h'111 .'rr1*1t'ubti

2426. Dari lbnu (Jmar, ia berftata, "Rasulullah sAW sampai di

Makknh, dan sahabot-sahabatnya dalam keadaan ihram untuk hoji'

Rasulullah sAW bersabda, 'Barangsiapa berkehendak agar

menjadikan haiinya sebagai umrah, kecuali orang yang membawa

hodyu' Para sahabat bertanya, 'wahoi Rasulullah, apakah seorang

di antara ftami berangkat ke Mina sedangknn ia dalam keadaan

junub?' Beliau menjawab, 'Ys,' Kemudian kelampok-kelompok itu
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pun berpencar. " (HR. Ahmad)

ri1 ,-?-,ffi i' );r rs; ,J6 
?ri *i; i y)t*

J ft ,;rt S--,r;-,lo;*lt A\7;';r; Xi JG ,tor;*J, ik
"# F\i.,3 bi ? it Lj,;'S .;;t rr!ts", 6k,r;' ja
e;lrytLsr nf! .'fu * ,ef r;yii;'#',:i

(j(, ;)irjrl ."ts?t A ok ,.. it F'ut
2427. Dori Ar-Rabi' bin Sabrah dori bapabtyo, ia berkaia, "Kami
keluar bersama Rasulullah sAW, hinggo ketika sampai di usfan,
Suraqah bin Malik Al Madlaji berlmta kepado beliau, ,Wahai

Rosululloh, putuskanlah untuk lrami lreputusan suatu kaum, seakan-
akan mereka dilahirkan hari ini.' Rasulullah bersabda,
'sesungguhnya Allah 'Azzo wa Jolla telah memasukl@n umrqh untuk
kalian ke dalam haji kalian, maka jila kalian sampoi di Makkah dan
telah melaksanalcan thowof di Bartullah dan sa'i antara shafa don
Marwah, maka ia telah halal (baleh bertahallul), kecuali orang yang
membawa hadyu. '" (HR. Abu Daud)

-a?:ti :Ja ,li.tLb?, W lnt J'y, e; :Ju q)G ;t ,t)t *
r;- :.-rlt Jus :Jv .i:*'€3t rit*t ,jC k'ai 6 ,:4u
t: rr'-L:, 

'ju $1i rA;x'JSr',:"iu..rl"ib ,i, \;;
,b pt &'*t'"i 4 ,J.fll ^y b!:j .,wu i.€)i
'^?i'o#i ;7 :'dta ir|p ,-ilt'-:rj ,Jtii f,'rL.xG

tr.b'.i,;i |t)t .€t'$ i\\;6r: ,Gi't C,ci,ju, .hr

(G5
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2428. Dari Al Bsra', bin 'Azib, ia berksta, "Rasulullah sAW beserta

sahabat-sahabatnya keluar. Kami memulai ihram untuk haji, dan

ketika knmi sampai di Makknh, beliau bersabda, 'Jadikanlah haji

kalian sebagai umrah.' Orang-orang bertanya' 'Wahai Rosulullah'

kami telah berihram untuk haji, bagoimana kami menjadil<annya

sebagai umrah?' Beliau menjawab, 'Lihatlah apa yang aku

perintahkan kepada kalian, dan lal<sanakanlah'' Para sahabat

mengulangi pertanyaannya sehingga membuat Rasulullah marah'

k *idian-pergi dan masuk ke kamar Aisyah dalam keadaan marah,

dan Aisyah melihat lcemarahan di wajah beliau. Lalu Aisyah berkata,

'Orang yang membuatmu marah, Atlah aksn membuatnya maroh''

Beliau berknta, 'Bagaimana aku tidak marah' aht memerintahkan

suatu perintah, tetapi aku tidak diikuti'"' (HR' Ahmad dan Ibnu

Majah)

"*ii,iu 
+i * )\ri 7:at,f *')t,1+'J) i9 *

.'^*r- ttJ iJu {^ia *$,i|Lw a "'4t g*, :l' J'-r-, U

ds u"-frt'lY'a;)Ar irt tl
2429. Dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Al Harits bin Bilal,

dari bapalmya, ia berkata, "Alat berkata' 'Wahai Rasulullah'

mengubahhajimenjadiumrahkhususbagiknmiatauumumbagi
Semua manusia, Beliau menjawab, 

,Khusus bagi kita.,,, (HR. Imam

yang lima, kecuali At-Tirmidzi. Ia adalah Bilal bin Al Harits Al

Mazni)

i-& rirt ; * 
"#.i'A 

ok 

"i 
6 oi ,i;\i i * *

(,:r,:'rl irjl .ffi ;ur J* e ri,< ;"Yt .1'St,r\u:J<|
2430. Dari sulaim bin Al Aswad, bahwa Abu Dzar pernah berknta

tentangorangyangmelal<sanakanhaji'kemudianmengubahnya
sebagii umrah, "Hil itu hanya berlaku pada rombongan yang pergi
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haji bersama Rasulullah SAW. " (HR.Abu Daud)

"i'*j',* 
9j *|#t et;|*,f(, / )'G.fri ),/?:,
.Lr; W -U, -G.>|"'o; lr ,;l:{J.Jtt,>,ts :Jv

2431. Dalam ni*uyut t trrti*, *-*Irnr, 
*i* 

,Or, ,n-*
dikemukakan: Dari lbrahim At-Taimi, dari ayahnya, dari Abu Dzor,
ia berlrata, "Mttt'sh dalam haji adalah khusus bagi sahabot-sahabat
Rasulullah SAW."

Menurut Ahmad bin Hanbal, hadits Bilal bin Al Harits tidaklah
kuat, dan ia tidak mengatakan demikian. Orang ini, yakni Al Harits
bin Bilal, adalah orang yang tidak diketahui identitasnya. Ahmad
berkata, 'oBagaimana pendapat Anda, seandainya Al Harits bin Hilal
mengetatrui, kecuali bahwa 11 (sebelas) orang sahabat Nabi SAW
melihat apa yang mereka lihat mengenai penggantian haji menjadi
umrah ini. Bagaimana posisi Al Harits bin Bilal di antara mereka?

Ia menyebutkan, dalam riwayat Abu Daud diterangkan, bahwa
hadits mengubah haji menjadi umrah khusus bagi mereka adalah tidak
benar. Abu Musa Al Asy'ari pernah memberikan fatwa ini pada masa
Khalifah Abu Bakar dan pada sebagian masa Khalifah Umar.

Menurut saya, terdapat hadits lain sebagai syahid (penguat
riwayat) batrwa hal itu tidak khusus bagi mereka, yakni hadit Jabir:
"ftu untuk selamanya", dan hadits Abu Dzar adalah mauquf. Abu
Musa, Ibnu Abbas dan yang lainnya juga menentangnya.

Pensyarah Rahimahullqh Ta'ala menyebutkan, bahwa
ungkapan, (Bagaimona pendapat engkau (wahai Rasalullah),
engkau memberikan kenikmatan ini kepado kami), maksudnya,
"Beritahukan kepadaku tentang mengubah haji itu menjadi umrah,
yang di dalamnya kami dapat menikmati hubungan suami-istri,
memakai wangi-wangian, dan berpakaian biasa."

Ucapan beliau (Untuk tahun kita ini1, maksudnya khusus
pada tahun itu dan tidak boleh pada tahun yang lain. Sedangkan
ungkapan "untuk selamanya" (lil abad), yakni seluruh masa. Hadits-
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hadits ini telah dijadikan dalit oleh orang-oftrrg yang berpendapat

bahwa mengubah haji menjadi umrah diperbolehkan bagi setiap

orang. Pendapat ini dike,mgkakan oleh Ahmad dan sebagian kelompok

dari Ahli zhahk.kmikian juga Malik dan Abu Hanifah. An-Nawawi

berkata "Jumhur ula6a dari salaf maupgn khalaf berpendapat bahwa

mengubah haji menjadi umrah adalah khusus bagi para sahabat pada

tahun itu dan sesudahnya tidak boleh. Mereka berpendapat bahwa

mereka diperintahkan demikian pada tahun itu untuk membedakan

mereka dari praktik jahiliyah yang mengharamkan umrah pada bulan-

bulan haji, dan mereka berargumen dengan hadits Abu Dzar dan Al

Harits bin Bilal dari bapaknya. Mereka mengatakan bahwa makna

sabda Nabi SAW "antuk selamanya" adalah dibolehkannya

melaksanakan umrah pada butan-bulan haji atau qiran (bersamaan),

dan keduanya dibolehkm sampai hari kiamat. Kelompok yang

membolehkan mengubah haji menjadi umrah kapan saja

menghadapkan argumen kelompok yang tidak membolehkan terhadap

hadits-hadits yang banyak dari 14 orang sahabat. Ia mengatakan

tentang al hadyu (hewan lnxban), bahwa riwayat-riwayat dari para

sahabat dan berbagai kelompok dari kalangan tabi'in sehingga

periwayatan tersebut bersaurbtrngan dan dapat menghilangkan

keragUan serta meniscayakan keyakinan. Tidak ada seorang pun yang

dapai memungkfufurya atau menganggap hal itu tidak terjadi- Ini adalah

tnua*,uU Ahli Bait Rasulullah SAW dan Madzhab "tinta umaf'dan
.'lautannya'', yakni Ibnu Abbas dan sahabat-sahabatnya, serta

madztrab Abu Musa Al Asy'ari, Ahmad bin Hanbal -Imam Ahli

Sunnah dan Hadits-, madziab Ahli Hadits, serta madzhab Abdullah

bin Al Hasan Al Anbary -Hakim di Bashratr-, dan madzhab Ahli

Zh&ir." Pensyarah mengatakan, "Ketahuilah, bahwa hadits-hadits ini

mungkin dapat dfuasalfi (dihapus), dan hadits Abu Dzar tidak sah

dij adikan sebagai huiiah-"

Ucapanperawi(Betiaumenyembelihduaekorkambing)
mengandung makna pensyariatan kurban' Ibnu Al Qayyim telah

menjelaskan masatah ini secara panjang lebar, yakni tentang

mengubah haji menjadi umrah dan menguatkan hukumnya yang wajib
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serta menjelaskan kesalahan argumen yang dikemukakan oleh orang
yirng menolaknya. Pensyarah menyebutkan hahwa seandainya posisi
itu seperti dalam kesempitan itu adalah mengkhususkan atau
memisahkan ha.!i, orang yang kuat pendiriannya dan kuat agamanya
serta mampu menahan diri dari hal-hal yang rneragukan (syubuhat),
maka sudah selayaknya jika ia memulai hajinya dari permulaan,
apakah tamattu, qiran atau firar, daripada rnelakukan sesuatu yang
meragukan. Jika terjebak pada posisi ragu-ragu yang demikian, maka
sunnahlah yang lebih layak diikuti. Jika telah datang penjelasan Allah,
tentu gugurlah penjelasan akal.

Syaikhul Islam Ibnr.r Taimiyah, memilih wajibnya mengubah
haji tersebut menjadi umrah bagi para sahabat bukan hanya sekadar
dibolehkan dan strnnah, tetapi itu adalah bagi seluruh umat sampai
hari kiamat. Wollahu a'lam.

BAB.BAB PERKARA-PERKARA YANG HARUS DIHINDARI
OLEH ORANG YANG SEDANG BERIHRAM DAN PERKARA.

PERKARA YAI\IG DIPERBOLEIIKAI\I BAGINYA

Bab: Pakaian yang Dilarang Bagi Orang yang Sedang Berihram

'r*-v 
'i6 r'?/t';;t;# i' J?r,*,JC; it*

'^-A q; ,$ ,l-:t;t t'r;Jt tr if;t;lt ,!, La#)' ij.:.i'
,rr<;" ,* ra:W; ljlr 

-4 
of oy *i tj Lr;;; \r' .,.r)

lbar;61 .;;<t'a F,i
2432. Dari lbnu (Jmar M, ia berkata, "Rasululiah SAW pernah
ditanya, 'Apokah palmian yang dipakai oleh orang yang sedang
ihram?' Beliau menl'awab, 'Orang yang berihram tidak boleh
memalrui lremeja, sorban, topi, celana, dan pakaion yang telah
dibaluri dengan waras dan za faran. Jongan pula ia memakai
sepasong khrff (sepatu) kecuali ia tidak mendapatknn sepasarrg
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sandal, dan hendaHah ia memotong sepasong l*uff itu sampai di

bawah kedua mata kaki. "' (HR. Jama'atr)

;^i b & J:F- ffi at J y r'+,tU,:?it+f;

2433. Dalarn sebuatr riwayat Ahmad disebutkan: "Aku pernah

mendengar Rasulullah SAW berkata di atas mimbar ini." Mtatart

maknanya telah disebutkan sebelumnya Qihat hadits di atas)

t i{t'1fi tic r-,*)t ,,!,s1>r1 {'*:)'oi ,'uiystft::.!:l e,i
t.+6Jr

2434. Dalam riwayat Ad-Daraquthni disebutkan: Seorang laki'laki

bersent di dalam masjid, "Pakaian apa yang hsrus dihindari oleh

orang yang sedang ihram? "

-*ri-,--Ati?;r q v,i6 WUt
a a .. t
,Sl -e u.t f

Gr*i t$:^-'-it 
r'e6t t 

te t.rt';3l i$r1 - ayat
2435. Dari Ibnu (Jmar M, ia mengataftan, "sesungguhnya Nabi SAW

bersabda, 'HendaHah wanita yang berihram tidak memal<ai penutup

mulrs (cador) dan sepasang sarung tangan-"' @iwayat Ahmad, Al
Bukhari, An-Nasa'i, dan At-Tirmi da; iamenshatrihkannya)

a-;r-;ilr,f f;>i qiSt ;lWUt: )v:atj.,';,j
(Gi ir:r> .o.t ,j, btp'jti *), ; c; 

7uJil1
2436. Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Aku mendengar Rasulullah

SAW melarang wanita yang sedong ihram memakai sepasang sorung

tangan, cadm, dan paftaian yang berbalurlcan waras dan zafaran."
(Riwayat Ahmad)
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,f ri>;; 7.t )tlf i*i c u; x.';ti, :it;j;'rt':'r!!,

t2# ti ,"t;'ti,l; ti tir
243T.Diriwayatkan juga oleh Abu Daud,'dengan tambahan , "rrrdoh
selesai ihram, pakniloh aneka ragam pakaian yang kalian suka;
'usaifirah, sutera, perhiasan, celana, maupun kemeja. "

a o o/';t lp ''-11t ,F Y t A ffi i' J?' ,sv ,'Jv lrc *

2438. Dari Jabir M, ia berksta, "Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa

saja yang tidak mendapatkan sepasang sandal, maka kenakanlah

sepasang khuff, Dan siapa saja yang tidak memperoleh lrain, maka
palrailah celana. "'(HR.Ahmad dan Muslim)

t:rt)\y tU,1u?'+x.W 4try:Ju fG it*
c7. t "nt on, . .?.?a o1, c c'

@LW) ;*'r.1$.;by t ;')l'"!;'r1l)
2439. Ooif tbn, Abbas M, ia brr'k to, "Aku mendengor Rasulullah
SAW menyompaiknn khutbah di Arafah; 'Siapo yang tidak
memperoleh knin, maka pakailah celana, dan siapa yang tidak
mendapatkan sepasang sandal, mako kenakanlah sepasang khuff,"'
(Muttafaq 'Alaih)

ld .4/ o / )zzc / 'ol -a 
6 / .o o o / o u

ofr ,srV J.t f ;?l ,tiHt tii ili c.,6: u )-b'* :*_t'r.)'Gs

,1ft -o'))t:r\1.?: tA,i"-fr:&'r,-W ei ry'' '-' oi' ' ?! :"i:.;(,J * *ti *L y"f 'c,,;') ,ti*i]trJ,P t'; :cle .u

(cf ig_,1 .r ils .ta:iA
2440. Dalam riwayat lain: Dari Amr bin Dinar, bahwa Abu ,lsy-

pr':c;i it:r> .,j:t;:,,iJIi t:.,rjy\;" rt
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Sya'tsa diberitahukan oleh lbnu Abbas RA bahwa ia mendengar Nabi
SAW' -s aat b eli au menyampaikan khutbahnya- b erkata, " B ar angs iapa
yang tidak mendapatkan knin dan hanya memperoleh celana, maka

pakailah. Dan barangsiapa yang tidak mendapatkan sepasang sandal,

nqmun hanya memperoleh sepasang khuff, maka kenakanlah." Lalu
aku bertanya, "Apakah beliau tidak menyuruh memotongnya? " Maka
ia menjawab, "Tidak. " (HR.Ahmad)

Secara harfi1'ah, hadits ini menghapus hadits yang

diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang ketentuan memotong sepasang

khuff. Alasannya adalah, Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut

kepada Ibnu Abbas tatkala berada di Arafah pada saat melaksanakan

ibadah haji. Sementara hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar -
sebagaimana telah disebutkan di atas- dikemukakan oleh Rasulullah
SAW ketika berada di Madinah, menurut riwayat Ahmad dan Ad-
Daraquthni.

ffir'
,l-e4L1

);t'- ,j;':6ro'r!; ttrslt 'tts :dti zk,G?

e Vf1 i AV tltt-1:Jr* \rt* rit; *>s.)
(*6 ;L',3t;'i.rr'*i i\r1 .ir';;? 6'rl,'re 6t;

2441. Dari Aisyah RA, ia berknta, "Tatknla kami sedang berfhram
bersama Rasulullah SAW, muncul serombongan yqng melewati kami.

Apabila mereka telah mendekat di hadapan kami, masing-masing dari
kami menurunknn jilbab (penutup wajah) dari arah kepala ke wajah.
Apabila mereka teloh berlalu, kami angkat kembali jilbab tersebut."
(Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah)

;:f;J Li,;u ;
6z t z 6,O

rll t-6;i.t--
.t

f
'i: itrr> .ui a:j ,;p,Jlr d, ,A ;*; i ik ffi ar 

'J';',
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2442. Dari salim M, bahwa Abdu\ah -yalcri Ibnu (Jmar-
memotongkan sepasang khuff untuk seorqng wanita yang sedang
ihram. Kemudian aku memberitahukan sebuah hadits dari shafiah
binti Abu ubaid, bahwa Aisyah pernah bercerita kepadanya kalau
Rasulullah sAW telah memberikan keringanan bagi wanita untuk
mengenakan sepasang kh"ff, Maka is kemudian meninggalkannya.
(HR. Abu Daud)

Ucapan perawi (Apakah pokaian yang dipakai oleh orang
yang sedang ihram?" Beliau menjawab, ,rorang yang berihram
tiduk mememakai...), An-Nawawi berkata, ..para ulama
mengemukakan bahwa jawaban yang dilontarkan oleh Rasulullah
sAw termasuk dalam kategori ucapan yang indah (badi' al kalam).
Menurut mereka, frase "tidak memakoi" secara implisit mengandaikan
sebuah pembatasan. Karena itu, redaksi tersebut telah berhasil
menyuguhkan sebuah keterangan yang lugas. Hal ini berarti, pakaian
yang boleh dikenakan tidak termasuk ke dalam ruang lingkup
pembatasan. Maka perkataan, "tidak boleh memakai ini" samaartinya
dengan "boleh memakai pakaian selainnya." Ibnu Mundzir berkata,
"Para ulama telah sepakat bahwa wanita diperbolehkan memakai
semua pakaian yang telah disebutkan itu. Kendati demikian, wanita
dan laki-laki memperoleh perlakuan yang setara dalam hal
ketidakbolehan mengenakan pakaian yang telah dioles dengan
zafaran dan waros." Iyadh berkata, "Kaum Muslimin telah sepakat
bahwa pelbagai hal yang telah disebutkan dalam hadits tersebut tidak
boleh dikenakan oleh orang yang sedang ihram. Hadits tersebut juga
mengingatkan bahwa orang yang berihram tidak boleh mengenakan
pakaian yang berjahit, sorban dan topi yang menyelubungi kepala baik
ia terjahit maupun tidak, dan khuff yang menutupi kaki.,,

Ibnu Al 'Arabi memberikan komentar tentang ungkapan
Qtakaian yang telah dibaluri dengan waras dan zafaran). Ia
berpendapat bahwa waras tidak termasuk wangi-wangian. Namun
demikian, dengan jenis itu beliau hendak mengingatkan orang yang
sedang ihram agar menghindari wangi-wangian dan jenis apa saja
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yang dapat menyengat penciuman. Sampel tersebut diambil sebagai

kriteria pengharaman terhadap pelbagai macam wangi-wangian bagi

orang yang sedang ihram. Dengan demikian, jenis tersebut telah

mencakup apa saja yang dianggap sebagai wangi-wangian. Kalimat

"telah dibaluri (massahu)" menegaskan keharaman menggunakan

pakaian yang telah dibaluri dengan minyak wangi, baik dicelup

seluruhnya maupun sebagian saja. Kendati demikian, menurut jumhur

ulama, pakaian yang telah dicelup itu diandaikan masih menebarkan

aroma keharuman, jika aroma tersebut telah lenyap, maka

diperbolehkan memakainya. Pandangan ini berbeda dengan perspektif

imam Malik yang memakruhkan pemakaiannya."

Sabda beliau (kecuali iika ia tiduk mendapatkan sepassng

sandal), dalam riwayat versi Al Bukhari ditambahkan dengan

menyebutkan dua jenis pakaian sebelumnya secara berurutan, yaitu,

"Berihramlah salah seorang dari knlian dengan mengenakan kain,

selendang, dan sepasang sandal, iikfl tidak mendapatkon sandal,

malrs kenakanlah sepasang khuff." Dalam hadits ini terdapat argumen

yang menegaskan bahwa orang yang memiliki sepasang sandal, tidak

boleh memakai sepasang khuff yang terpotong. Demikianlah

pandangan mayoritas ulama.

Sabda beliau (dan hendaklah ia memotong sepasang khuf!
sampai di bawah kedua mata kaki), Mata kaki adalah dua tulang

menonjol yang menjadi tapal batas yang memisahkan betis dan kaki.

Secara lahiriah, hadits ini memuat pengertian tentang absennya

kewajiban mengeluarkan frdyah bagi orang yang mengenakan

sepasang khuff jika ia tidak mendapatkan sepasang terompah. Hadits

ini juga menunjukkan bahwa memotong khuff merupakan syarat bagi

keabsahan untuk mengenakannya. Berbeda dari pandangn mayoritas

ulama, Ahmad berpendapat bahwa seseorang boleh saja mengenakan

sepasang khuff tanpa memotongnya, atas dasar kriteria keumuman

(mutlaq) hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Namun jumhur

ulama menengarai pendapat ini dengan menyatakan bahwa membawa

yang mutlafr (umum) kepada yang muqayyod (terbatas) adalah sebuah

kemestian. Pensyarah sendiri termasuk pihak yang mendukung
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pandangan ini.
Selanjutnya para pengikut Ahmad bin Hambal melontarkan

umpan balik sambil merujuk kepada klaim nasokh (pembatalan),
seperti yang telah disinggung sebelumnya oleh penulis kitab ini. Di
pihak lain, imam Syaf i mengemukakan komentarnya tentang
problematika wacana ini dengan mengatakan bahwa kedua kutub
pandangan tersebut benar dan terpelihara. Menurutnya, redaksi
tambahan yang terdapat dalam riwayat Ibnu Umar tidak bertentangan
dengan riwayat Ibnu Abbas. Menurutnya, mungkin saja Ibnu Abbas
menangkap ucapan Rasulullah SAW -saat beliau menyampaikan
khutbah- seca.ra sermar, atau dirinya merasa ragu tentang hal itu, atau
bisa jadi ia mengatakannya namun sebagian perawinya tidak
mengutipnya.

Kalangan yang mendukung perspektif Hambalian juga
berargumentasi dengan cara menganalogikan (qiyas) khuff dengan
celana mengenai aspek beolehnya meninggalkan keharusan
memotongnya. Namun pensyarah menandaskan bahwa pendapat
tersebut berbenturan dengan relitas teks itu sendiri, karenanya,
pendapat tersebut adalah sebuah asumsi yang keliru. selain itu,
beberapa kalangan (pendukung Hambalian) irga melontarkan
argumentasinya dengan mengutip perkataan Atha'; ..Sesungguhnya

memotong adalah sebuah perbuatan yang merusak, dan Allah tidak
menyukai kerusakan." Kemudian pensyarah menyangkal pendapat
tersebut dan menjelaskan bahwa kendati kerusakan termasuk hal yang
dilarang dan tidak diperkenankan oleh syariat, namun dalam kasus ini
hal itu diwajibkan untuk melakukannya. Sejatinya, tidak terdapat
kontradiksi antara yang mutlak dengan yang muqawad atas dasar
kemungkinan mengkompromikan keduanya lewat mekanisme
penggeseran yang mutlafr kepada yang muqayyad. Menerapkan asas
kompromi bagi kasus yang mungkin dapat diimplementasikan dengan
metode tersebut adalah sebuah kemestian.
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Bab: Berbagai Hal yang Harus Diperhatikan oleh Orang yang

Sedang Ihram Terhadap PakaiannYa

3tl-,1 :JGi r,q ep
o . o.o , a! r.o g,i

€ y' I ',w/v ,5Jl

@L";;4 :Oz'*2 1:i K ev',;
2443. Dari Ya'la bin (Jmayyah, bahwa waUt i, W didatangi oleh

seorang laki-laki yang memakai pakaion yong berbalurkan wangi-

wangian dan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu

tentang orang yong berihram denganjubah yang telah dibaluri oleh

wangi-wangian? " Beliau memperhatikon orang itu sesaot, lalu
turunlah wahyu kepada beliau. Setelah beliau sadar, beliau berkata,
"Mana orang yang tadi bertanya kepdaku tentang umrah?" Mokn

dicarilah orang tersebut dan dihadapkan kepada beliau. Kemudian

berkatalah beliau, "Mengenai wangi-wangian yang ada padamu,

maka basuhlah ia tiga kali. Dan mengenai jubahmu, maka

tanggoll<anlah. Kemudian berbuatlah sesuksmu dalam umrahmu,

sebagaimana engknu berbuat dalam hoiimu. " (Muttafaq 'Alaih)

2344. Dalam riwayat mereka yang lain dikemukakan: "Don ia
mengenaknn pakaian yang b erlumurkan khaluq. "

.yl; d WA ,1,!i1L'4*r,:W dt ;')t- :1'rr;'e.!,!\"g:
2345. Dalam riwayat Abu Darda disebutkan: Nabi SAW berkata
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kepadanya, "Tanggalkanlah jubahmu." Maka ia melepaskon
j ub ohnya I ew at kepalanya.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(kemudian berbuatlah sesukamu dalam umrahmu, sebagaimana
engkau berbuat dulam hajimu), memuat indikasi bahwa mereka
sebenarnya telah mengetahui ritual-ritual yang dilakukan dalam haji.
Ibnu Al Arabi berkata, "Nampaknya pada masa jahiliah mereka telah
melakukan kebiasaan menanggalkan pakaian dan menjauhi wangi-
wangian dalam keadaan ihram setiap kali mereka melaksanakan
ibadah haji. Karena itu, mereka merasa mudah melakukan hal serupa
pada saat melaksanakan umrah. Maka Nabi SAW memberitahukan
kepada laki-laki itu bahwa mekanisme kedua ibadah tersebut adalah
sama." Hadits dalam sub-bab ini juga mengisyaratkan tentang
larangan mengawetkan wangi-wangian setelah seseorang berniat
(ihram) melakukan suatu perkara (dalam haji atau umrah) dengan cara
membasuh jejak aromanya dari pakaian dan badan, ini adalah
pendapat Malik dan Muhammad bin Hasan. Jumhur ulama merespon
pendapat tersebut dan menyatakan bahwa kisah Ya'la itu terjadi di
Ju'ranah pada tahun kedelapan Hijriah, dan kenyataan ini tidak
diperselisihkan. Sementara Aisyah menegaskan bahwa ia pernah
membaluri wangi-wangian kepada Rasulullah SAW tatkala mereka
berihram pada saat haji wada', yaitu tahun kesepuluh. Dengan
demikian, ketentuan terakhir inilah yang lebih layak untuk dipegang.

Sebenarnya, instruksi untuk membasuh pakaian dalam cerita
Ya'la di atas berkaitan dengan khaluq (parfum), bukan wangi-wangian
yang murni (natural). Kelihatannya 'illat (sebab) yang sesungguhnya
terkait dengan wangi-wangian yang telah tercampur dengan za'faran,
karena larangan memakai za'faran ini telah ditetapkan secara mutlak,
baik bagi orang yang berihram maupun tidak. Hadits di atas juga
menegaskan bahwa orang yang mengenakan wangi-wangian pada
waktu berihram karena faktor lupa atau tidak tahu, kemudian ia
menyadarinya dan segera membasuhnya, maka tiada kafarat atasnya.
Demikianlah menurut pandangan penulis Rahimahull ahu Ta' al a.

Maka jelaslah bahwa orang yang memakai wangi-wangian
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karena faktor ketidaktahuan tidak diwajibkan membayar fidyah.

Demikianlah pandangan mereka yang melarang penggunaan wangi-

wangian yang tahan lama (parfum). Mereka memandang bahwa

Rasulullah SAW menyuruh laki-laki itu untuk membasuh pakaiannya

karena makruhnya penggunaan za'faran, bukan karena wangi-wangian
yang dikenakannya.

Bab: Bernaung dari Terik Panas atau Hal-Hal Lain dan
Larangan Memakai Penutup KePala

',r:"?j ,9r>)r* W ir J'i, { tL;L,Uu i,r^:r?i *
-i'-,; ?\ij e dt :t fyul (iL1rr,'tx; a'l;l

(V't i;i |t D .yt ;1b ;3,b ".;t q {il
2442. Dari (Jmmu Al Hushain M, ia berkata, "Pada waktu hajf
wada' kami meloksanakon ibadah haji bersama Rasulullah SAW.

Kemudian aht melihat Usamah dan Bilal, yang satu tengah

memegang tali kekang unta beliau, sedangkan yang lainnya sedang

menganglrat palraiannya sambil menaungi beliau dari terik panas

sampai beliaumelontar jumroh aqabah." (HR. Ahmad dan Muslim)

i; ;r t'^i-ii ,ysSr'z; ffi dt e tL;L ,?b:
tor- -ri-r'-.1-t,'. .tzzz : .. 1,,t,,.,o-; !\ii t^iLi ,t1i| D,, Aj ,oA-t) ,b'p') Jr*b

)q
l:i J

A-e.dl

t z z o 7 ,. .ol;;) .""-^--iJl ;.. e'ii * :/ et'?'t?t ttl
t,o t/ l.c I

('.t--,-2 't^>t

2443. Dalam riwayat lain disebutkan: "Pada saat haji wada', kami

melalcsanakan ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Aku melihat

beliau melontar jumrah aqabcth kemudian beranjak, sementara beliau

berada di atas kendaraannya. Saat itu Bilal dan Usamah bersama

beliau, yang satu menuntun kendaraan beliau, sementqra yang
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lainnya mengangkat kainnya di atas kepala beliou sambil melindungi
beliau dari terik matahari. " (HR. Ahmad dan Muslim)

J";,';1icl ,:ota ii';:, tt; t::ari >
. ,.: i c , .t. tt7 .. tc/'o/'.t, n
()LAe ?-p -*) a;bll dc-ai)l )-*J d

6, t6-
r.ll crrt:c U.l ,f,

'r.t, t /o / tcll .lir, o^lo. tot'.'-, c / t.! t, 
fE^\j ilLj f)'p \) ,6;'c';-;kj )L) ,Q i:j;r :ffi sr

I c,z I -.. ar,, $tc ,/ t.iitr';At, &r't:;i itrr> .r{l:, 
^;rat t;'di iit; ,Li,

(f6
2444. Dari lbnu Abbas M, bahwa seorang laki-laki terlempar dari
tunggangannya ketika sedang ihram. Kemudion ia meninggal dunia.
Maka Rosulullah SAI( berkata, "Mandiksnlah ia dengan air dan
bidara, kafankanlah dengan kninnya, dan jangan tutupi wajah dan
kepalanya. Sesungguhnya ia akan dibangkitl<an pada hari kiamat
dalam keadaan membaca talbiyah." (HR. Ahmad, Muslim, An-
Nasa'i, dan Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(menaungi beliau dari terik panas) dan (melindunginyo dari terik
matahar[), merupakan keterangan tentang perkenan bagi orang yang
sedang ihram untuk melindungi kepalanya dari terik matahari dengan
pakaiannya atau apa saja yang dibawanya. Demikianlah pendapat
jumhur ulama.

Sabda beliau (Mandikanlah ia dengon air dan bidara).
Pembahasan tentang masalatr ini telah diterangkan sebelumnya dalam
kitab Jenazah. Penulis menuturkan kembali hadits ini sebagai sebuah
kerangka argumentasi bahwa ketidakbolehan menutup kepala dan
wajah orang yang wafat itu merupakan konsekuensi dari perkataan
Nabi SAW, "Sesungguhnya ia akan dibangkitkon pada hari kiamat
dalam keadaan membaca talbiyoh." Dengan demikian penyebab
diberlakukannya ketentuan itu adalatr keadaan ihram.
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Bab: Menyarungkan Pedang Karena Kebutuhan
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2449. Dari Al Bqra' bin Azib, ia berkata, "Pada butan Dzutqa'dah,

Nabi SAW melaksanakan umrah. Lalu para penduduk Makkah

menghalangi beliau untuk memasuki kota Makkah. Sampai terjadinya

kesepakatan dengan mereka, bahwa 'Tidak boleh memasuki kota

Makknh dengan bersenjata, kecuali di dalam sarung. "' (HR. Ahmad

dan Al Bukhari)

,/c. .. .: o.?, . o..
4JJ3 r.-:9 cra-Jl '*r c- J L)-'J
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<igr.rr')Li I:r> .ae ,:e',fl'oi ;3';i ux q isi
2450. Oarf lbnu (Jmar RA, bahwa Rasulullah SAl4/ pernah keluar

untuk umrah, nomun orang-orang Quraisy menghalangi beliau di
pertengahan jalan menuju Baitullah. Makn beliau menyembelih hadyu

dan mencukur rambutnya di Hudaibiyyah. Kemudian beliau membuat

perjanjian dengan merekn untuk melaksanakan umrah pada tahun

berikutnya dan tidak membawa senjata kecuali pedang serta

bermukim di Makkah sesuai kemauan orong'orang Quraisy. Maka

pada tahun berikutnya beliau melal<sanakan umrah don memasuki

Makkah sesuai perjanjian yang telah disepakati. Setelah tiga hari
bermukim di sana, orang-orang Quraisy menyuruh beliau untuk

keluar, maka beliau pun keluar (meninggalkan Makkal-,). (HR. Ahmad
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dan Al Bukhari)
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(hecuali di dalam sarung (al qiraab),, menggunakan huruf qaf yang
dikasrahkan, yaitu sebuah wadah yang dibuat oleh penunggang unta
untuk menaruh pedangnya. Di dalam wadah itu pula seorang
penungang kuda biasa meletakkan cemeti dan perlengkapannya,
kemudian menaruhnya di atas kendaraannya. Kedua hadits ini
merupakan dalil tentang bolehnya membawa senjata di kota Makkah
dalam kondisi udzur dan darurat, dengan syarat senjata itu diletakkan
di dalam samng (tempat pedang), sebagaimana dilakukan oleh Nabi
sAw. Kedua hadits ini membatasi (tokhsis) keumuman hadits Jabir
dalam riwayat Muslim: Rasulullah sAw bersabda, *Tidak dihalalkan
atas kalian membowa senjata saat berada di Makkah." Larangan ini
mengecualikan kasus orang yang membawa pedang atas dasar
kebutuhan serta dalam kondisi darurat. Demikianlah pendapat jumhur
ulama.

Bab: Larangan Mengenakan Wewangian

.o\E)ti r,r)'il€;\:,'# it -y',t.
2451. Dalam hadits Ibnu Umar dikemukakan: ,,Janga, puto engkau
me malrni palaian yang dib aluri dengan .w ar os dan za,fr an.,'

.;W ! :Lt1 qltflr *iJvj
2452. Ia juga meriwayatkan hadits tentang or*, y*g *uat ,*t
berihram: " Janganlah kal ian mengaw etkannya. "

ar Jy, gi e*$r ,4 jyAf fc l.tG *G d
@Li;b ir .*: r(: --

2453. Dari Aisyah M, ia berkata, "seolah-olah aku melihat'rrhoyo
wewangian tatksla berpisah dengan Rasulullah sAW selama
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beberapa hari waktu beliau sedang berihram. " (Muttafaq 'Alaih)

:'titi'*?r";.Art #";
?,X i, W ir J*

2454. Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Daud meriwayatkan: "Seakan-

akan aku melihat kilouan misk tatkala berpisah dengan Rasulullah
SAW selama beliau melakukan ihram."

t iq- 1:, i;,k Jtffi 4t{LHk,uG:l,;;,G}
It ,qj ,1.')L rl:Lyi; riyi ,17\i * -fut"'alt,

()r,,f1 it1r1 .ura x,W';r
2455. Dari Aisyah RA, ia berkata, "Komi keluar bersama Rasulullah
SAW ke Makkah. Ketikn sedang berihram, knmi membaluri kening

kami dengan sukk yang harum. Apabila salah seorang di antara kami

tengah bercucuran keringat, maka mengalirlah keringat itu ke

wajahnya Maka beliau pun melihatnya, namun beliau tidak
melorangnya. " (Riwayat Abu Daud)

';,, * e ii e\t W o\t'"i * t' f ;* i * *
<l+u'-it1 ,,*u j;g'r3i l:r> .ii

2456. Dari Said bin Jabir, i*i Uma, M, bahwa ttaOi i.eW
membasahi tubuhnya dengan zaitun non muqtat, padahal beliau

sedong berihram. (Riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi, ia
menyatakan bahwa ini hadits gharib, tidak diketahui selain dari hadits

Farqad As-Subkhi dari Said bin Jubair. Yahya bin Said telah

memberikan komentar tentang Farqad, demikian pula banyak orang

yang telah menceritakan tentang dirinya)
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: "os-sukll'

'-L:i';k
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dengan huruf sin yang didhammahkan dan kaf yang ditasydidkan,
yaitu salah satu jenis wangi-wangian yang cukup populer.

Frase "non muqtot,, dalam kamus disebutkan bahwa ,,zoitun

muqtat" adalah zaitun yang direbus dengan ramuan yang berbau
harum atau dicampur dengan minyak pewangi. Dalam hadits ini
terdapat petunjuk tentang kebolehan memakai zaitun yang tidak
tercampur dengan sesuatu yang mengandung zat pewangi. Ibnu
Mundzir menyatakan bahwa para ulama telah sepakat tentang
dibolehkannya orang yang berihram mengkonsumsi zaitun, gajih,
minyak samin, dan minyak wijen, serta membalurkannya di seluruh
tubuh kecuali kepala dan janggutnya. Dalam Al Muqni, disebutkan,
"Mengenai orang yang melumuri keparanya dengan minyak tanpa zat
pewangi, terdapat dua riwayat.,,

Bab: Larangan Memotong Rambut Kecuali Karena udzur dan
Fidyah Bagi Orang yang Melakukannya

);t J,'#,qi,uaii d,rs:J$?F i f *
-rli;ir Li ,sri * c :St;, .'op-) ,* ;*" ,lal W at

nttc

l;4 ,y i-'b):a!!t oji',,
o 1--. . t .t2 o '

up.y :Lii tic,'#f ,6ri c ll.
,

Jl
,j!l; * ewt ,i f(: y i*'r. :Ju 1,!;.sf ut*

@r";,b rS:-" *< ea ?v'-bL)
2457. Dari Ka'b bin 'Ujrah, ia berkati, i,nt, *rroro ,af,gorggurn
di kepalaku, maka aku datang kepada Rasurullah sAW, sementara
kutu bertebaran di wajahku. Maka beriau berkata, 'Aku belum pernah
melihat lresungguhon yang begitu luar biasa dari dirimu, sungguh aku
belum pernah menyalaikannya. Apakah engkau memiliki seekor
domba?', maka aku menjowab, ,Tidak.' Maka turunlah ayat yang
berbunyi, 'Moka fidyahnya adalah puasa, atau shadaqah, atau nusuk
(menyembelih hewan kurban).' Lalu berkatalah beliau, 'yaitu puasa
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selama tiga hari atau memberi makan enam oranS miskin, setengah

sha' makanan bagi tiap-tiap orang miskin.,,, (Muttafaq .Alaih)

1:F;Li-? ,',5* ,i,:djt €3ffi;ur )';:t ;' ;i:u.-Ly",!'s
',iu o ?'ri,io"6rr, la;c;c, Ju |Fi,* su;i ct''\,

?/')'#i 
"t':.,) 

'4t; L ;; ;J i f i>*""s:'i ''i

6jr'f!:
2458. Dalam riwayat lain disebutl<an: Pada masa Hudaibiyyah,

Rasulullah sAW datang menghampiriku, lalu beliau berkata,

,,Kelihatannya kutu-kutu di kepalamu tengah mengusilvnu?", maka

aku menjawab, "Yo, benar." Maka beliau berkata' "Culrurlah

rambutmu, lalu sembelihlah seekor domba, atau berpuasalah selama

tiga hari, atau bershadaqah sebonyak tiga sha' lcurma untuk enam

oiorg miskin." (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

o:1 r'+t. :;.Jvrffi I' J';:r},Gu,!ti 'e,t')tt'd:")
' 

.ior.-:'e;i'ti 4 : "", G:j';r* + *1'rf, 9() "s ?i
.'.k i'*lrl1;

2459.Dalam riwayat Abu Daud yang lain dikemukak an: i'Rasulullah

SAW datang m-enghampirihl, lalu beliau berkata, ,Cukurlah

rambutmu, dan be:rikanlah makan enam orang miskin dengan

setengah dari kismis, atatt sembelihlah seekor domba.' Makn aku

mencukur rambut, lalu menyembelih kurban'"

DalamkitabAlFatfudisebutkan:Bahwaketeranganyang
terpelihara adalah riwayat dari S}'u'bah. Ia menyatakan sebuah hadits

tentang ketentuan mengeluarkan setengah sha' dari makanan'

perbedaan pendapat seputar apakah bahan makanannya berupa kurma

atau gandum merupakan saling-silang periwayatan. Sementara bahan

makanan berupa kismis tidak pernah ditemukan selain dari riwayat Al
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Hikam, yang ditakhrij oleh Abu Daud dan dalam musnad Muhammad
bin Ishaq yang dipaparkannya sebagai sebuah argumen dalam bab
tentang pertempuran (al maghazi), bukan dalam persoalan hukum-
hukum, karenanya, jelas terlihat kontradiktif. Maka, keterangan yang
terpelihara adalah riwayat tentang kurma. Dalam o'Bab Tentang
Makanan Yang Dikeluarkan Sebagai Fidyah Sebanyak Setengah Sha",
Al Bukhari menyebutkan sebuah hadits yang menceritakan bahwa Al
Hafrzh berkata, "Atau mengeluarkan apa saja untuk setiap orang
miskin", dengan pernyataan ini ia hendak menyanggah kalangalyang
membedakan gandum dengan yang lainnya. Ibnu Abdul Barr
menandaskan bahwa Abu Hanifah dan para ulama Kufah berkata,
"Setengah sha' gandum, atau setengah sha' kurma atau yang lainnya.,,
Sementara Ahmad mengemukakan sebuah riwayat yang menyanggah
pendapat mereka, Iyadh berkata, "Hadits ini menyanggah pandangan
mereka."

Bab: Berbekam dan Membasuh Kepala Bagi Orang yang Sedang
Ihram

ffi dt'&t.:JvrLJ.;
(4L ",rt) .^-,i, L73 &

2460. Dari Abdullah bin Buhainah M, iairrkoto, "frrkoto'bqada di
tengah perjalanan menuju ke Makkah, Nabi SAW berbekam -padahal
beliau sedang ihram- di lahyu al jamal, persis di tengah kepalanya. "
(Muttafaq 'Alaih)

nttli f& lt*
, c1t $-.ll , c , ,t. .. 4
(4Je rP.) .?-p 3,aj s-z:,:>l'l)2" -* ff

2461. Dari lbnu Abbas RtM, balrwa Nabi SAW berbekam padahal
beliau sedang berihram. (Muttafaq 'Alaih)

,'et4)

). c. c.
dl)l J..p ..e

,.J

:?. ."i c t,. oi*&,_/,rF *.

'; iA :er ir ot; yi iQil *j "-ir',l ,-.,-.r,
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2462. Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: "Tatkala Nabi SAI(
sedang berihram, beliau mencantuk kepalanya dari penyakit yang

dialaminya, di sumber air yang biasa disebut lahyu al jamal. "

,:t;\urr;s*t i:ru ; ):J;if, ,t$ ;t'oi ,f I I' LL ;f
f r:lt,# \ :'j4r'JL ,L:t'( /t J.,J;, t* c.r'lw

.o. tro, ,1 ,,F. n-o-* ,Iqrt;\i;i:"sj 4f& ;r'o,1;:G :Js .Li,
t( ,'.:3; y* ; |Jd .^1L i*i'q'A il-'f:, ,6i, n
W, ok'6:afu., u& Ut'u\i*)i,,f i ^1r 

*
,i3i,;,7'At * ;n a r,5'ri &; q r ;t,F ffi I'
J''";; :&r,ir;t,lo*-or:;l iC'i ,Llr',).$ ;-
Jrn ^i-'r, 

uk ,Ja ,j;i:9, p6",!tLlr't| ; yr,
ds ;-'-lt'11 "*';st l't t 11

2463. Dari Abdullah bin Hunain, bahwa lbnu Abbas dan Al Miswar
bin Makhramah berselisih pendapat tatkala berada di Abwa. Ibnu
Abbas berksta, "Orang yang berihram boleh membasuh kepalanya."

Dan berkatalah Al Miswar, "Orang yang berihram tidak boleh

membasuh kepalanya." Abdullah bin Hunain berkata, "Kemudian

Ibnu Abbas mengutusku kepada Abu Ayyub Al Anshari. Maka aku

menemuksnnya tatkala ia sedang mandi di antara dua tali, sementara

ia bertobirkan kain. Lalu aku mengucapkan salam. Maka ia berkata,
"Siapa ini?", aku menyahut, "Aht Abdullah bin Hunain! Ibnu Abbas

mengutusku kepadamu untuk menanyakan bagaimana Rasulullah

SAW membasuh kepalanya, sementara beliau sedang berihram."
Maka Abu Ayyub meletakkan kedua tangannya pada kain, lalu ia
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merunduk hingga tampak jelas kepodaku kepalanya. Kemudian ia
berkata kepada orang yang menuangkan air kepadanya,
"Tuanglah!", mako orang tersebut menuangkan air ke kepala Abu

Ayyub. Lalu ia (Abu Ayyub) menggerakkan keparanya dengan kedua
tangannya, lalu mengurutkan kedua tangannya ke depon dan ke
belaknng, kemudian berkata, "Begitulah aku merihat Rasulullah sAW
berbuat. " (Riwayat Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

Pensyarah Rahimohullah ra'ala mengatakan: Hadits di atas
mengisyaratkan bahwa orang yang sedang berihram boleh membasuh
kepalanya. Al Bukhari berkata, "Bab rentang pembekaman Bagi
orang Yang Sedang Ihram, Ibnu umar Mencos (membakar dengan
besi panas) Anaknya Pada waktu Ihram, dan Mengobati penyakit
selama obat Tersebut Tidak Mengandung wangi-wangian,,,
kemudian ia menyebutkan sebuah hadits yang berasal dari Ibnu umar,
"Nabi sAw berbekam sementara beliau sedang berihram, dengan
lahyu al jamal di tengah perjalanannya." Al Hafizh menyatakan
bahwa perkataan "Bab Tentang pembekaman Bagi orang yang
Sedang Ih.ram", yakni apakah hal tersebut dilarang atau diperkenankan
bagi orang yang sedang ihram, baik secara umum maupun karena
darurat.

Pernyataan "Ibnu umar Mencos Anaknya pada waktu Ihram,,
dikutip oleh Said bin Mansur lewat mata jalur periwayatan Mujahid.
Ia meriwayatkan bahwa waqid bin Abdullah bin umar terserang
penyakit saat berada di tengah perjalanan menuju ke Makkah, maka
Ibnu Umar membakamya dengan besi panas dan menegaskan bahwa
hal itu dilakukannya karena dalam kondisi darurat. Ath-Thabad
meriwayatkan sebuah hadits dari jalur periwayatan Hasan, berkata,
"Apabila seseorang yang sedang ihram terserang luka di kepalanya,
tidak mengapa baginya untuk mencabut rambut disekitar kepalanya
dan mengobatinya dengan sesuatu yang tidak mengandung zat
pewangi." An-Nawawi mengungkapkan bahwa jika seseorang yang
sedang ihram hendak berbekam tanpa suatu kebutuhan dan hal itu
menyebabkan rambutnya terpotong, maka hal tersebut diharamkan.
Namun jika tidak menyebabkan rambutnya terpotong, menurut jumhur

Uulhtashsr IIeiluI Authar - S21.



ulama diperbolehkan. Sementara Malik memakruhkannya. Sedangkan

menurut Hasan ia harus membayar fidyah kendati rambutnya tidak

terpotong, termasuk dalam keadaan darurat sekalipun, kendati ia boleh

memotong rambutnya, namun tetap wajib membayar fidyah.

Sementara golongan Azh-Zhahiri mewajibkan fidyah hanya apabila

menyebabkan rambutnya terpotong. An-Nawawi menegaskan, jika

mungkin melakukan pembekaman tanpa mengeluarkan darah,

memutus pembuluh darah, mencabut gigi geraham dan berbagi bentuk

pengobatan yang tidak mengejewantahkan perbuatan-perbuatan yang

terlarang bagi orang yang sedang ihram, baik mengenakan wangi-

wangian maupun terpotongnya rambut, maka tidak diwajibkan fidyah

atasnya. Dalam Al Mughni, Al Muwaffaq menandaskan bahwa para

ulama telah sepakat bahwa orang yang sedang ihram dilarang

memotong rambutnya kecuali dalam keadaan udzur, landasan

yuridisnya adalah firman Allah SWT, "Dan janganlah engkau

menculatr kepalamu sebelum htrban sampai di tempat

penyembelihannya."

Bab: Nikah Bagi Orangyang Sedang Ihram dan Hukum
Menggaulinya

J';3Lf 
'oGL 

/ rG'*
"'l1ot:*,,)t I1t1 i*X-'.l t

2464. Dari (Jsman bin Affan M, balwa Rasulullah SAW bersabda,

"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidok boleh

menikohkan, dan tidak boleh meminang. " (HR. Jama'ah, kecuali Al
Bukhari. Dalam riwayat Tirmidzi tidak disebutkan redaksi "dan tidak

boleh meminang")

,:.fJ{r', ,?/t'€;i y 
'i6 ffi I'
<Ur4'

;tri e?1 f 'E'it'# 
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2465. Dari lbnu (Jmar RA, ia ditanya tentang seorqng wanfto yang
hendak dinikahi oleh seorang laki-laki, padahal taki-laki itu tengah
keluar dari Makkah untuk melal<sanakan umrah atau haji. Maka lbnu
Umar berkata, "Hendalcnya engkau tidak menikahinya, sementara
engkau sedang berihram, koreno Rasulullah sAl( melarang hol itu. "
(HR. Ahmad)

;i e3t'>;r'*. ,t41. d5 lft ,:;L ? +:i r ovbr'di';
(er$tr, L r;, €. d,6 ;,:rt if

2466. Dari Abu Ghathfan dari ayahnya dari (Jmar RA, bahwa (Jmar

memisahkan keduanya, yakni seorang laki-loki yang menikah
sementara ia sedang ihram. (Riwayat Malik dalam Al Muwaththa dan
Ad-Daraquthni)

(at*st I' :r> .'r r'rj ry {r; W ;;lt,:i fe lt *
2467. Dari lbnu Abbas M, bahwa Nobi sAW menikahi Mimunah,
padahal beliau sedang berihram. (HR. Jama'ah)

,JE h .r':j W
.J:;u6)
a.

2468. Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: Rasulullah sAW
menilrahi Maimunah padahal beliau sedang ihram, dan beriau
menggaulinya ketika beliau sudah dalam keadaan halal (tidak
berihram). Kemudian Maimunahwafat di Saraf.

;r/\7,b:A)
tlz .t t c t

:^f \s.r dt f-p
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2469. Dari Yazid bin Ashim dari Maimunah, bahwa Nabi SAW
menikahinya dalam keadaan halal dan menggaulinya dalam keodaan

halal. Lalu Maimunah meninggal di Saraf, dan kami menguburknnnya
di dalam naungan yang sengaja dibangun untuknya di tempat
pemakamannya. (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

'- ittj 
'ju .jitl fi V')';,t;ijr,r1 ,,*r1 uL ;l irr.u

o 
o, to "

.o,lb U.t aSG't'G)G

2470. Diriwayatkan juga oleh Muslim dan Ibnu Majah dengan

redaksi: "Beliau meniknhinya sedangknn beliau dalam keadaan
halal." Yazid bin Ashim berkota, "Dia adalah bibiku dan bibinya lbnu
Abbas."

: 19Y>tl ;j',*"7 :'.A3J^W) ;'rr;'i1,
2471. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dengan redaksi: "Maimunah
mengatakan, 'Beliau menikahi aku di Saraf, sedangkan kami dolam
keadaan halal."'

c)>t-l ta, ,-*.:a>e t#e3:; ffi it'J'""1r'oi ,;rr'€j ,r
I . oo,,z tzo lrzz .zlmz',ot6. t o'-.

(eb-)tS r^>l oly;) .t^-6+ J-r)t c-5 J
2472. Dari Abu Raf RA, bahwa Rasulullah SAW menikohi
Maimunah dalam keadaan halal dan menggaulinya dalam keadaan
halal, sedangkan aku sebagai utusan di antara keduonya. (HR.
Ahmad dan Tirmidzi. Riwayat dari orang ini lebih utama, karena ia
menceritakan dan mengetahui peristiwa yang sebenamya)

Abu Daud meriwayatkan bahwa Said bin Al Musayyab

berkata, "Di antara mereka adalah Ibnu Abbas yang berkata, o'Beliau

menikatri Maimunah pada waktu beliau sedang ihram."
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2473. Dari umar, Ali dan Abu Hurairah, bahwa mereka ditanya
tentang seseorang yang menggauli istrinya sementara ia dalam
keadaan ihram, maka mereka menjawab, "pisahkanlah keduanya
sampai mereka menyelesaikan hajinya. Maka atas mereko berdua haji
pada tahun berikutnya serta menyembelih hadyu." Ali berkata, "Jika
mereka telah berihram untuk haji di tahun berikutnya maka keduanya
mesti berpisah, sampai mereka merampungknn hajinya.,, (Riwayat
Malik di dalam Al Muwaththa')

fi-li J:i 4;i*u,er,y, *'F:'fil-r& i,*
<vr s, eW.6 irly .afi.;- oi;;G

2474. Dari lbnu Abbas M, ia ditanya tentang seorang laki-laki yang
menggauli istrinya sebelum ia melaksanakan thawaf ifadhah. Maka
Ibnu Abbas menyuruhnya untuk menyembelih kambing. (Riwayat
Malik di dalam Al Muwaththa')

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: pendapat yang
benar adalah, diharamkan menikah bagi orang yang sedang ihram atau
menikahkan yang lain. Inilah yang sesuai dengan pendapat jumhur
ulama.

Ucapan perawi (mereka menyelesaikan hajinya), merupakan
landasan argumentasi bagi mereka yang berkata, "sesungguhnya ia
mesti merusak hajinya." Inilah pendapat mayoritas ulama.

Ucapan perawi (maka atas mereka berdua haji pada tahun
berikutnya), adalah landasan argumentasi mereka yang menyatakan,
"Wajib mengganti (qadha) haji yang telah rusak.,' Inilah pendapat
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jumhur ulama.

Ucapan perawi (dan menyembelih hadyu), adalah landasan

argumentasi mereka yang berpendapat bahwa kafarat bagi orang yang

bersenggama pada waktu ihram adalah domba, karena hewan ini
merupakan batas minimal dari hadyu yang mesti dishadaqahkan.

Jumhur ulama menyatakan tentang kewajiban membayar kifarat

dengan satu kambing untuk sang suami, satu kambing untuk sang istri,

dan satu kambing untuk keduanya. Namun dalam salah satu

keterangannya, Asy-Syaf i menandaskan bahwa keduanya hanya

menebus dengan satu hadyu sesuai dengan riwayat khabar dan atsar

secara lahiriah.

Bab: Larangan Membunuh Binatang Buruan dan Menebusnya

dengan Kadar yang Seimbang

Allah SWT berfrrnan, "Maka dendanya ialah mengganti

dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang

dibunuhnya, menurut putusan dua orangyang adil di antara kalian."

t-?5 lp":t y pt e.W Ar J'yr'l; i,Su lre *
(f(,ir.tj,:tt;'-ri ;tir> .t$t q. e)

2475. Dori Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW telah menetapknn

lrnmbing jantan (kbal untuk dhab' (seienis srigala) yang dibunuh

oleh orang yang sedang ihram. Beliau mengategorilcan hewan itu

sebagai binatangburuan. " (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah)

';\ls* 7Ht i.p Jyie t'*.,,:1 ,:i; i *,r
i;jt;b t:;.G ,i :? jyry ,,;:j ;.+c;t(t e;i
Jt'J,-i ;L"i* ,i.,pl'#i6'vj tiri ,orlv)
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2476. Dari Muha**ra Orn'rOrn, "sroroig laki-laki datang kepada
Umar bin Khattab dan berkata, "Aku dan sahabatku berpacu dengan
dua kuda dan berlomba sampai ke gua Tsaniyyah, lalu kami
membunuh seekor kijang, sedangkan kami sedang berihram, mako
bagaimana pendapatmu? " Mako Umar berkata kepada seorang laki-
laki yang berada di sampingnya, "Kemarilah, alru dan engkau yang
akan memutuskannya." Muhammad bin Sirin melanjutkan, "Maka
keduanya memutuskan tebusannya dengan kambing betina ('anz)
Lalu orang tersebut beranjak sambil berkata, "Ini adalah amirul
mulcminin! Ia tidak sanggup menetapkan keputusan tentang kijang,
hingga ia memanggil seorong laki-laki dan memutuskannya
bersama." Umar mendengar perkataan kaki-laki itu, lalu
memanggilnya dan bertanya kepadanyo, "Apakah engkau telah
membaca surah Al Maaidah? ", laki-laki itu lalu menjawab, " Belum. "
Malra Umar berkato, "Seandainya engkau bilang kepadaku bahwa
engkau telah membaca surah Al Maaidah, maka akan aku lukai
engknu dengan satu pulanlan", kemudian ia melanjutkan,
"Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman di dalam kitab-Nya, 'Menurut

putusan dua orang yang adil di antara kalian, sebagai hodyu yang
dibawa sampai ke Ka'bah.' Dan orang ini adaloh Abduruahman bin
Auf." (Riwayat Malik dalam Al Muwaththa')

';i rj-i :i'; $i,y';r & ,;a 
^11 

6a iJv .ulr,
j'&j>*, c; e *'€'i{'oi'ibil- \,1;,.'lr
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2477. Oarf labir RA, bahwa (Jmar memutuskan (pengantian) kambing

jantan (hbal untuk dhab' (sejenis srigala), kambing betina ('unz)

untuk rusa, anak kambing betina ('anaq) untuk kelinci, dan jafrah

untuk marmut. (Riwayat Malik dalam Al Muwaththa')

;:JvW C
€i,bV:ili

2478. Dari Ajlah bin Abdullah dari Abu Zubair dari Jabir M, dari
Nabi SAW berknta, "LLntuk dhab', jika seseorang yang sedang

berihram membunuhnya, maka tebusannya adalah kambing jantan,

untuk kijang tebusannya adalah domba betina, untuk kelinci

tebusannya adalah anak kambing betina, dan untuk marmut

tebusannya adalah jafrah. Beliau berkata, "Jafrah adoloh anak

kambingyang telah makan rumput. " (Riwayat Ad-Daraquthni)

Ibnu Mu'in berkata, "Al Ajlah adalah sosok yang tsiqah", Ibnu

Ady berkata, "Dia shaduq", dan Abu Hatim berkata, "Janganlah

berhujj ah dengan haditsnya."

Ayat Al Qur'an yang dikutip di atas adalah sumber otoritatif
bagi ketetapan wajibnya mengeluarkan tebusan bagi orang yang

membunuh binatang buruan saat ia sedang ihram. Tebusan yang

dikeluarkan harus setara dengan hewan yang dibunuh, dan

keputusannya mesti merujuk kepada dua orang yang adil, demikianlah

menurut pengertian ayat menurut konteksnya. Ada yang berpendapat

batrwa merujuk kepada dua hakim yang adil dilakukan jika tidak

terdapat contoh tentang tebusan yag harus dikeluarkan, adapun bagi

tebusan yang telah ada contohnya maka mesti merujuk pada ketentuan

para pendahul:u (salofl. Hadits di atas juga menjelaskan bahwa dhab'

5iza - Uulhtashar Itatlut Auther
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(sejenis srigala) termasuk binatang buruan, dan tebusannya adalah
kambing jantan.

Maksud dari kata Jafrah adalah anak betina dari seekor
kambing yang telah mencapai usia empat bulan dan telah berpisah dari
induknya. Dalam Al Qamus disebutkan, "Jafar adalah anak domba
betina yang telah bertulang dan berperut kecil atau telah mencapai
usia empat bulan. Dalam An-Nihayaft disebutkan, "Jafar dalam hadits
Halimah (ibu susu Nabi SAW) adalah domba yang tumbuh dalam
sehari dan menjadi domba muda dalam sebulan, saat mencapai satu
tahun maka ia disebut jafar, seekor bayi domba menjadi jafar tatkala
gairah makannya semakin kuat. Saat masih kanak-kanak ia disebut
ma'l, yaitu ketika berusia empat bulan. Setelah itu ia berpisah dari
induknya dan mulai mengkonsumsi rumput, maka disebutlah ja/it,
kalau ia jantan dan jafrah jika ia betina.

Bab: Larangan Memakan Daging Buruan Kecuali Tidak Sengaja
Diburu untuknya atau Tidak rahu Bahwa Itu Binatang Buruan

';)*4trG @ i,r J';', Jtu:;i'fide u At;
':,; i oy,JG'1-;:ie 

" 
s'(, fr y':,j ,tf,l'ri ,,g*u

(41";;, .?? tft v"#,
2479. Dari Ash-Shu'b bin Jatsamah, balwasanya ia prrnd,
menghidangkan daging keledai liar kepada Rasulullah sAW ketika
beliau berada di Abwa, atau di wuddan. Mako beliau mengembalikan
keledai tersebut kepadanya. Tatknla beliau melihat mimik wajahnya,
beliau berksta, "Kami tidak mengembalikannya kepadamu melainkan
karena kami sedang berihram. " (Muttafaq 'Alaih)

.a ,.f)
,

2480. Ahmad dan Muslim menyebutkan
keledai liar;'

)VA,#':r;1r)
dengan redaksi: *Daging
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2481. Dari Zaid bin Arqam, bahwa lbnu Abbas berkata kepadanya

sambil mengingatknnnya, "Bagaimano kau memberitahukan aku

tentang daging buruon yang dihidangkan kepada Rasulullah SAW

ketika beliau sedang berihram? " Maka ia berkata, "Aktt

menghidangkan sepotong daging buruan kepoda beliau, namun beliau

mengembalilrnnnya dan berkata, 'sesungguhnya kami tidak

memaknnnya, karena kami sedang berihram. "' (HR' Ahmad, Muslim,

Abu Daud, dan An-Nasa'i)

&i i'r:Jf 'r;'i; Ct iJ* ,rdt ,-tu:d W o;rli ,* *clt .:.,r fr; €,
a. t a L. c /

(11!i;rjt1 l^st
2482. Dari Ali RA, bahwasanya Nabi SAW diberi telur burung unta.

Lalu beliau berlrata, "sesungguhnya kami adalah kaum yang sedang

berihram, berikanlah kepada orangyang halal. " (HR. Ahmad)

:iG -^;.tu qi ;t tli]oJl 1' 1" / )Ci, i *')t ;:? ,f
jsiUq .".6'*i *tiA::u ,?? ;;':#'{s
: Ju s .iiitr ; i t'-^Ab'&r (ii,'J?U * L3; A 9't

<A66'p )''^;;i i\r1 .W it J'y,'{ ;Gi
2483. Dori Abdurrahman bin (Jsman bin Abdullah At-Taimi -ia
adalah anak saudaranya Thalhah- berkata, "Kami pernah bersama

Thalhoh saat ksmi sedang berihram. Maka dihidangkanlah kepada
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knmi seekor burung, sementara Thalhah sedang tidur. Maka sebagian
kami memakan daging tersebut, sementara yang lainya berhati-hati
dan tidak memakannya. Tatkala Thatahah bangun dari tidurnya, ia
menyetujui orang yang memakannya dan berkata, "Komi pernah
memakannya bersama Rasulullah sAW." (HR. Ahmad, Muslim dan
An-Nasa'i)

ttG; c; ^fr ,fr. u ,tr:r'* ,;?iU,3t aJ-;,',:^, f
t1,.1 ,1G'11), ,s:0 ,>."*qflrr 61 ;L',k U; W.i,l J,*,r

. -l a. ,o'r-1 ',,.--, ,.r^ , 6.. to,;t-; ,+;fif :Ju" W ;J:rii ,(;b ,;.*: ,r; ;lr
lzte,E:" ,!t J";i t-:Ju, .L.-v Jtr.) ,tq-tt ;:v .+w

'.c.1 o J o)zo;r e: ,au:)t ed3 ,k t;j ffi 1, J;, lii .rt;tt
I

i,e ,t :L *r'rx t;1r"u\u k i1 J; e ,;'i ,iu
itrrl .,"- u6t ry" & ,;+ |4 t:i y; W 4t;G ,*_

i,
<U It q. U,("'r 
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2484. Dari umair bin salamah Adh-Dhamri, dari seorang laki-laki
yang berasal dari Bahz; Bahwa ia keluar bersama Rasulullah sAW
menuju ke Makkah. Tatkala mereks telah sampai di bagian lembah
Rauha, beberapa orong menemukan keredai liar yong terjerat, lalu
mereks melaporkannya kepada Nabi sAW, maks beliau berkota,
"Jagalah ia sampoi datang pemilihtya." Kemudian datanglah
seorang Bahzi, ternyata ia adalah pemililcnya. Lalu ia berkata,
"wahai Rasulullah, Terserah engkau tentqng keledai ini?", maka
beliau memerintahkon Abu Bakai. Mako ia pun membagikannya di
Rrf"q, padahal mereka sedang berihram. Kemudian ia berkata,
"Kami terus berjalan, tatkala kami tiba di Atsayah, kami menemukan
ktjang yang terjebak dalam sebuah cerah dan ditubuhnya tertancap
panah, maka Rasulullah sAW menyuruh seseorang untuk berhenti
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disisinya sampai orang-orang memberitakan tentang hal ifa. " (HR.

Ahmad, An-Nasa'i, Malik dalam Al Muwaththa)

qW dt=*i e)ctgt1t1';i* i$i;a"d) *
6i ,i]V) i'-rtt, ,ta6f ,S:t W *t J';r', * i/',t )F
3;i l';x *rl$', frt b',;.G -,ot ?G- tf *
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2485. Dari Abu Qatadah. Ia berknta, "Pada suatu lrori atcu duduk

bersama para sahabat Nabi SAW dalam sebuah persinggahan saat

menuju ke Makkah, sedangknn Rasulullah sAll berada di depan

kami. Wohu itu orang-orang sedang berihram, sementara alu tidak -
peristiwa ini terjadi pada tahun Hudaibiyyah-. Tiba+iba merekn

melihat seel<or keledai liar, sementara alu tengah sibuk menambal

terompahht. Mereka tidak memberitahuku, namun mereka berharap

aku melihatnya. Maka aku menolehlran pandanganlu dan melihatnya,

kemudian aht menghampiri htda dan memasangkan pelana di

atasnya, kemudian alu memacunya. Namun ternyato aku lupa

membawa cermeti dan tombak. Maka alru berkata kepada mereka,

"Ambillran aku cemeti dan tombak", merelca berkata, "Demi Allah,
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kami tidak akan menolongmu. " Aku pun menjadi kesal dan turun dari
kuda untuk mengambilnya sendiri, kemudian aku memacu kembali
kudaku untuk memburu keledai itu, akhirnya aku dapat menjeratnya.
Kemudian aku membawa himar itu dalam keadaan sudah mati dan
menaruhnya di hadapan mereka, lalu mereko memokannya. setelah
itu mereka mengeluh korena telah memakannya -karenq dalam
keadaan berihram-. Lalu kami meneruskan perjalanan, sementora aku
menyimpan bahu buruan itu. Lalu kami bisa menyusul Rasulullah
sAW, lalu kami tanyakan hal tersebut kepadanya, maka beliau
berkota, "Apakah kalian masih membawa sesuatu dari buruan itu?,',
maks aku menjatvab, "Ya", lalu aku memberikan bahu buruan itu dan
beliau pun memokannya padahal beliou sedang berihram." (Muttafaq
'Alaih)

2486. Dalam riwayat mereka yang rain disebutkan: "Daging itu halal,
maka makanlah."

.';)sr :i6 .) :rjG s;;L i;i 3f L*t Nt;,zf 
ja :rt:A1

2487. Dalam riwayat Muslim disebutkan , "iioLn seseorang dari
kalian telah menunjukkannya (daging buruan), atou menyuruhnya
dengon sesuottl", mereka menjowab, "Tidak", maka beliau berknta,
"Silakan, makanlah."

.i:)E lr; ;

qc,46
2488- Dalam riwayat Al Bukhari: Ia bertanya, "Apakah seseorang
dari kolian telah menyuruhnya untuk membawakannya itu atau
menunjukkannya? ", mereka menjawab, ,,Tidak,,, maka beliau
berkata, "Silakan, makanlah daging yang tersisa darinya.',

ri;5 ,i6 .Y
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2489. Dari Abu Qatadah RA, ia berkata, "Aku keluar bersama

Rasulullah SAW pada masa Hudaibiyyah. Para sahabat sedang

berihram sedangkan aku tidak. Lalu aku melihat seekor himar, maka

aku pun mengejarnya dan membunuhnya. Lalu aku memberitahukon

perkara itu kepada Rasulullah SAW sambil menegaskan bahwa aku

tidak sedang berihram, namltn sesungguhnya aku memburunya untuk

beliau. Maka Nabi menyuruh para sahabat untuk memakannya, dan

merekn pun memakannya, sedangkan beliau tidak memakannya

setelah aku memberitahukan bahwa aku memburunya untuk beliau."

(Riwayat Ahmad, Ibnu Majah dengan sanad j ayyid)

Abu Bakar An-Naisaburi berkata, "Perkataan "Aktt

memburunya untukmu. Namun beliau tidak memakannya", saya tidak

mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadits ini selain

Ma'mar."

u ?; i?, l>; € ;t'* i,su w 4t oi r.e 'r;

(fttr' )f :^;At',1'r:r) .€ V')i';:Y
2490. Dari Jabir M, bahwa Rasulullah sAW bersabda, "Binatang

buruan darat halal untuk kalian, kendati kalian dalam keadaan ihram,

selama kalian tidak sengaja memburunya atau sengaja diburu untuk

kalian." (Riwayat imam yang lima kecuali Ibnu majah' Asy-Syaf i

menyatakan bahwa hadits ini adalah yang terbaik dan paling

memenuhi standar dari hadits-hadits yang diriwayatkan dalam

masalah ini)
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Pensayrah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(melainkan korena kami sedang berihram), dalam hadits riwayat
Ibnu Abbas disebutkan dengan redaksi "Kami tidak memakannya.
sesungguhnya knmi sedang dalam keadaan ihram." Berangkat dari
hadits inilah, sekelompok ulama mendasarkan argumentasinya tentang
keharaman memakan daging buruan secara mutlak ketika seseorang
dalam keadaan ihram. Kalangan ulama Kufah dan sebagian ulama
salaf berpendapat bahwa orang yang sedang berihram diperkenankan
memakan daging buruan secara mutlak. Pandangan yang paling benar
adalah seperti yang dikemukakan oleh jumhur ulama yang
mengkompromikan berbagai hadits yang saling bertentangan. Mereka
menyatakan bahwa hadits-hadits yang bernada pembolehan berkenaan
dengan binatang buruan yang diburu oleh orang yang sedang dalam
keadaan halal untuk dirinya sendiri dan ia tidak memberitahukannya
kepada orang yang sedang ihram. Sedangkan hadits-hadits yang
bernada pelarangan ditujukkan berkenaan dengan daging buruan yang
diburu oleh orang yang dalam keadaan halal dan ia sengaja
memburunya untuk disuguhkan kepada orang yang sedang ihram.

Ucapan perawi (tatkala kami tiba di Atsayoh, kami
menemukan kijang yong terjebak dalam sebuah celah, ditubuhnya
tertancap panah, maka Rasulullah sAw menyuruh seseorang
untuk berhenti di sisinya), memuat pengertian bahwa Rasulullah
sAw tidak mengizinkan para sahabat untuk memakannya karena dua
faktor; pertamo, binatang tersebut dalam keadaan hidup dan orang
yang sedang berihram tidak diperbolehkan menyembelih binatang
buruan yang hidup; keduo, orang yang telah memanahnya telah
menjadi pemilik (orang yang berhak) atasnya, karenanya tidak
diperkenankan memakannya selain dengan izin orang tersebut. Karena
itulah Rasulullah sAw berkata tentang keledai milik orang Bahzi itu,
"Jagalah binatang itu hingga pemililcnya datang.,, Dengan demikian,
menurut ketentuan syariah, apabila seorang pemimpin melihat seekor
binatang buruan tidak mampu menjaga dirinya untuk lari, baik karena
lemah maupun perbuatan orang yang memburunya, maka ia harus
menginstruksikan sahabat-sahabat yang sanggup untuk menj aganya.
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Bab: Buruan di Tanah Haram dan Pepohonannya

,?,?',,ijr r.i; "ot,k 
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24gr. Dari lbnu Abbas *, ,)'*rruturknn,',,podo'root prnottr*on

kota Makkoh, Rasulullah SAW bersabda' 'sesungguhnya negeri ini

negeri haram (suci), hendaklah kalian tidak memotong tanamannya'

tidak mencabut rumputnya, tidak memburu binatang buruannya' dan

tidak memungut borong temuan kecuali orang yang bermalaud

mengumumpnnnya., Liu Al Abbas berkata, 'Kecuali idzkhirs,

sesungguhnya untuk yang itu merekn harus memungutnya' karena

idzkhir berguna untuk ti*org besi dan rumah-rumah.' Maka beliau

me ngat akan,' Ke cuali idzkhir' "' (Muttafaq' Alaih)

er)6:.'2,'i1"t ,'JG ke A W 4t oi 'i'1'1'd) *
Jt;,;-:li 11 ,1*!r iri *.\\@L'E't'rt6'"

,dr"6"-);rfi Yt 'ffi 
it ,S';r'Jtb \'';rrifu,'^fu

2492-.' Dari Abu iurorroi nn, tolr*o poda saat penaklukan kota

Makkah Rasulullah SAW bersabda, 
,,Binatang buruannya tidak boleh

diburu,rumputnyatidakbolehdicabut,danbarangtemuannyatidak
bolehdipungut,leecualiuntukdiumumlran.,'AlAbbasberkata,
"Kecuali idzkhir, karena kita memerlukannya untuk pemakaman dan

tempat tinggal kita.,, Rasulullah SAW berkata, ,,Kecuali idzkhir.,'

(Muttafaq 'Alaih)
Dalam lafazh mereka Yang lain disebutkarri "dan janganlah

5 Nama rumput yang terkenal di Makkah, berguna untuk loteng rumah di sana'
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memotong (yu'dhadhu) tanamonnyq" sebagai pengganti rcdaksi: "dan
j angan menebang (yakhalfl t anamannya."

Atha' menceritakan, bahwa seorang anak muda dari suku

Quraisy membunuh burung merpati di Makkah, kemudian Ibnu Abbas
menyuruhnya untuk menebusnya dengan domba. (Diriwayatkan oleh
Asy-Syaf i)

Pensyarah Rahimahullah Tct'ala mengatakart; Sabda beliau

Qtu'dhadhz) sama pengertiannya dengan $tuqtho'u). Dalam riwayat
Al Bukhari disebutkan "Janganlah memotong pepohonannya." Al
Qurthubi berkata, "Pepohonan yang tidak boleh ditebang adalah
pepohonan yang tumbuh secara alami dari Allah SWT, bukan yang
ditanam oleh manusia. Sementara pepohonan yang tumbuh dari usaya
manusia, diperselisihkan statusnya oleh para ulama, namun Mayoritas
ulama membolehkannya. Mereka jrrga berslisih paham tentang
ganjaran bagi orang yang menebang pepohonan jenis yang pertama.
Imam Malik berpendapat, tidak ada ganjaran baginya, namun ia tetap
berdosa. Atha berpendapat, orang tersebut mesti memohon ampun
(istighfar). Abu Hanifah berpendapat, ia harus mengganti dengan
hadyu yang senilai dengannya. Sementara Syaf i berpendapat,
pepohonan yang besar diganti dengan sapi, sementara yang selainnya
ditebus dengan domba.

Sabda beliau (jangan mencobut rumputnya (al khulao)), kata
al khulaa berarti jenis tumbuhan rumput hijau. Sedangkan mencabut
(i kht i I aa) berarti memotong (q o tho' a) atau menebang (iht i sy aasy).

Bab: Binatang-Binatang yang Boleh Dibunuh di Tanah Haram
atau Pada Saat Ihram

')-)t d.ry6 f J,AW lnt jyrli:'ds ...;:;.G r
',;b .'r',-,ar 4glr, irlir, *7jt: ii:r;r, ,+t;t :1Fb

ere
2493. Dari Aisyah M, ia berkata, "Rasulullah SAW telah menyuruh
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membunuh lima macam binatang yang jahat, baik di Tanah Halal
maupun di Tanah Harom, yaitu; burung gagak, burung elang,

kalajengking, tikus dan anjing penggigit. " (Muttafuq 'Alaih)

j}l ,-,,rj'-r)t d"# tJGW lnt'J'y, oi'# /t f
t)i,it, irit-,,srr t';tr: ii'"-tt, it it,Lv 4 g. lll

<is ,-'-it,l1 i;t:";t !'r 11

2494. Dari lbnu (Jmar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ada

lima binatang yang apabila dibunuh oleh orong yang sedang ihram,

malra tiada dosa baginya, yaitu; burung gagok, burung elang,

kalajengking, tikus, dan anjing penggigit. " (HR. Jama'ah kecuali Ar-
Tirmidzi)

'ri-,at:{?\ij ?if"tii ri' ,t'#WU & c6. y l-:i ,aa',;:.,*^, :-U.O gP),/
c.

o-s

t'-;jt

LtJr, *ir,n, c .lzP: I .c / t,. t. t o t' c'r-Li i$'r1 )'-i$r i--Kr, ai:rAL

(4,6r)
2495. Dalam lafazh lain disebutkan dengan redaksi: "Ada lima
binatang yang tiada dosa bagi orang yang membunuhnya di tanah
haram dan sedang ihram, yaitu; tikus, kalajengking, burung gagak,

burung elang, dan anjing penggigit. " (HR. Ahmad, Muslim, dan An-
Nasa'i)

(V \, .q)f ,yr(';J;i W ott oi ):r'J4' it *
2496. Dari lbnu Mas'ud M, bahwa Nabi SAW menyuruh orong yong
sedang ihram untuk membunuh ular di Mina. (HR. Muslim)

:JJ, \?;J i: *t:'nt a ;')t Jii 6 iP, "* it ,r
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;riat, ;;lt.*iCr ,yrl? ok'(t ffi 4t i-t*,sc;\.qL
(W;tr;, .yir, ,,t)r, {:^;r, *'At,

2497. Dari lbnu Umqr RA, ia ditanya, ',Binatang opa yang boleh
dibunuh oleh seseorang pada wahu ia sedang ihram? " Maka ia (lbnu
Umor) berkata, "salah seorang istri Nabi sAW bercerita kepadaku
bahwa Nabi sAW menyuruh untuk membunuh anjing penggigit, tikus,
kalajengking, burung elang, burung gagak, dan ular.,,(HR. Muslim)

, cti,6rlr'-. l'-,:6rfr-,, o,i,pA'ffi"a;-v"# "#:Jc & 4t f lC .ut*
; , .rt, ,o ,-'.-,tls!'r'r-;ar a(jr, 

^A0 i:F:t:iri;sr ,7';t up,7i;,' (*i rrrl
2498. Dari lbnu Abbas M, dari Nabi sAW, beliqu berkata, "Ada lima
binatang yang semuanya adalah binatang jahat. orang yang sedang
ihram boleh membunuhnya dan orong yang berada di tanah horam
boleh membunuhnya, yaitu,- tikus, kalajengking, ular, anjing
penggigit, dan burung gogak. " (Riwayat Ahmad)

Kata "lima", berarti menegaskan penerapan hukum tersebut
atas binatang yang lainnya. Namun demikian, perspektif seperti ini
tidak dijadikan prjakan argumentasi oleh mayoritas ulama. Bagi
mereka, melalui skala perbandingan, kemungkinan besar apa yang
dikatakan oleh Nabi sAW merupakan contoh awal. Faktanya, beliau
kemudian menerangkan bahwa selain binatang yang lima itu, terdapat
binatang lain yang dapat diposisikan setara. Karena itu, mungkin saja
dimunculkan jenis binatang lain, seperti ular, singa, srigala, dan
macan tutul.

Bab: Keutamaan Makkah Atas Negeri Lain

A.lJl4try ^f;it*;t i"A* i O/ O /+iPa" h- JAffi
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J .l' *3i';i, it ">ri';A',!11 
l.ry -k o'j-, '€,;tj"Fu

A-;ti e.$'r3i itrrl .">.? 6',{*,',;}!t'rfi'l';, ,*t
' ;. a. . i . .;,.

(42,2,-p) €b-PlS

2499. Dari Abdullah bin Adi bin Al Hamra, bahwa ia mendengar

Rasulullah SAW -saat itu ia sedang berada di atas unta yong bagus

dan kuat di sebuah pasar di lata Makkah- bersabda, "Demi Allah,

sesungguhnya engkau adalah sebaik-bailmya tanah Allah, tanah Allah
yang paling dicintai oleh Allah, seandainya aku tidak diusir datimu,
malra aku tidak akan keluar." (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan

Tirmidzi; ia menyatakan hadits ini shahih)

**1r, y r a'$i 11 :is3.e I' J';3 i6 'i6 f& *, *tgi-;!, I'jr) .)p'.:*- (, ,&, ,f??l'€i"oi \';:t ,:j\
(i;Lr3

2500. Dari lbnu Abbas M, ia berlmta, "Rasulullah SAW bersabda,
'Tak ada negeri yang lebih baik selainmu, tak ada negeri yang paling
aku cintai selainmu. Seandainya kaumku tidak mengusirku dorimu,

tak akan oku tempati negeri manapun selainmu. "' (HR. At-Tirmidzi
dan ia menshatrihkannya)

Hadits di atas merupakan keterangan bahwa kota Makkah
merupakan bumi Allah yang paling baik secara mutlak. Ia juga

merupakan tanah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Atas

dasar keterangan inilah ada orang yang mengatakan bahwa Makkah
lebih utama ketimbang Madinah.

Bab: Status Tanah Haram Madinah dan Larangan Memburu
Binatang Buruan serta Merusak Pepohonannya

.r:-; 1f ;;c"r;h,-;li 'ffi sr J";, Jv:Js *'*
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2501. Dari Ali M, ia berkata, "Rasululiah ilW ti^rtdo,',,Madinah
adalah tanah haram, yaitu antara 'Air sampai Tsur.,, (Diringkas dari
hadits Muttafaq'Alaih)

;1. r,i ri>ti JdI 'i,or eW 4tf * -y"ei',ry 
"i f).'ei', ,A.tei::e,ry#'*Y \)6:,;,

,l-.; +ti vf ?* q'e'oi'#- \-r9?.af,t g
13jr:"rf-r'rAi t':r> i i

2502. Dalam hadits Ali yang lain disebutkan, bahwa Nabi sAW
memberilran keterangan tentang Madinah, "Janganlah mencabut
rumputnya, memburu binotang buruannya, memungut barang temuqn
seloin orang yang hendak mengumumkannya, tidak dibenarkan
seorong laki-laki membowa senjata untuk membunuh, dan tidok
dibenarkan menebang pepohonan kecuali seseorong yang ingin
memberi makan untanya. " (HR.Ahmad dan Abu Daud)

G;ak??;61L1 :rvW ,r;t oi *'* tr i:u';"
etL i;b .* 

"t;i?" 
u *"gt u? .j[r,e

2503. Oori rq,moa bin Tamim, dari pamannya, bahwa Nabi SAW
bersabda, "sesungguhnya lbrahim Mengharaml<an kota Makkoh dan
mendoaknn kebaikan baginya. Dan sesungguhnya alat mengharamkan
kota Modinah sebagaimana lbrahim menghoramkan kota Makkah."
(Muttafaq 'Alaih)

'it,J;j fyt"iy ; t, w ir Jy, ?? :Jvi;; >i v
o7. o"", 4 ^ -? '.^ - ' --'@bW) ,;* {iir J';)i',::^,
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2504. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW

mengharamlran tempot antmo dua perbatasan kota Madinah serta

menyatalran wilayah sekitar sejauh dua belas mil di sekitar kota

Madinah sebagai daerahyang dilindungi. " (Muttafaq 'Alaih)

'Ji 6.;.3 'r; W ir J'ir'd; :Jc fi-ill e i;')'G) *
,.r r'r. olol),.o t

(J.^>l oly) .t-b*2 )l -ba)-

2505. Dari Abu Huroirah M, ia berknta -tentang Madinah-, "Aku

mendengar Rasulullah SAW bersabda,'Diharamknn menumbangkan

pepohonannya atau memotongnya. "' (Riwayat Ahmad)

; u i;i'jt r.A; ,le,a{,;jr * *';i W Ct oi ;i 7
c . . . l'r, 

/ 4

.rast-c1 tu €& !:c."#ti -k et;\?? c',P''A;

@Li$l
2506. Dari Anos M, bahwa Nabi SAW memuliaknn kota Madinah,

beliau berlrata, 'Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan tempat

antara dua bukit ini, sebagaimana lbrahim mengharamkan kata

Mal*ah. Ya Allah, berkahilah mereka dalam mud dan sho'nya."'
(Muttafaq 'Alaih)

v .rij ;t,k Vi;h-'ii :Jv WUt'oi ,,* q:*)
J Ai G'- w ot-i J .L* W o:ia- t': c # &-

:;,;i /66 aistsr, at

2507. Dalam hadits Al Bukhari disebutkan: Nabi SAW bersabda,

"Madinoh adalah tanah haram dari batas sini sampai batas sana.

Janganlah menebang pepohonannya dan janganlah melakukan

perbuatan yang kator. Borangsiapa berbuat kotor, maka atasnya

lalmat Allah, para malaiknt, don seluruh manusia."

*2 - Uuthtasher Ilatlul Aut{rar
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e :t J';', t;i,rit,ti;, Js J?\i fo t, F::.,4i 
^: ,p!; ,Gy'; JU\) ,"?t? q ,e iJs t.j,--r;r

.',;;i u66 akttt, nr a;j
2508. Dalam riwayat Muslim disebutkan: Dari arii* .q.t lhiot, ia
berksta, "Aku bertonya kepada Anos, 'Apakah Rasulullah SAW
mengharamkan kota Modinah?', ia menjowab, 'Ya, ia adalah tanah
harqm. Janganlah mencabut rumputnya, barangsiapa yang
melakukan hal itu, maka atasnya laknat Allah, para malaikat, dan
seluruh mqnusio. "'

';.-, r itl .6.yt u?'jt,,tG e 4t Lf *'o_,i',r
';:, tl:*'L":" t', L\ q',H I r ?t Gi,'At H,t"oi,n;V

(;l*1 i,r1r1 .,;U..ly
2509. Dari Abu Sa'id RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Sesungguhnya aku mengharamkan kota Madinah, ia adalah tanah
haram antara dua perbatasanjalan. Janganlah engkau menumpahknn
darah, jangan membawa senjata, dan jongan menumbangkan
pepohonan di dolamnya, kecuali untuk makanan binatang." (HR.
Muslim)

';?'ittk ?? eGlLy,w it J'y, ,su :'JG tc *
(V ltr;> .r^* !t:*-"\)'*O'e;f t ,tlf.i n c' gxJt

25lO- Dari Jabir RA, ia berlata, "Rosulullah SAW bersabda,
'Sesungguhnya lbrahim telah mengharamkan koto Makkah. Maka aku
mengharamknn kata Madinah di antara dua perbatasannya.
Janganlah menebang pepohonan dan memburu binatang
buruannya. "' (HR. Muslim)
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c(*iq:?; \1|. ryy ;Ju ffi dtoi ,e V
(i;i;rr; q + ti rr ;:;3 &:4r ,tik

2511. Dari Jabir M, bahwa Nabi SAW bersabda tentang l<ota

Madinah, ,,Haram antaro dua hurr (tanah yang tak berpasir) dan

seluruh wilayah lin&mgnya. Janganlah menebang pepohononnya

selain untuk memberi makan hewan. " (HR' Ahmad)

';-,J i;i'jy& it'J"yr'lu i,Su +j',* * i ,G *
(#'r'tli i$ry .u\*c|H'ri ti3t2''&'oi y t',*'l

2512. Dari Amir bin Sa'd dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Aku mengharaml<an tempat antara dua distrik lata

Madinah, termasuk memotong tonamonnya maupun membunuh

binatang buruannya. "' (HR. Ahmad dan Muslim)

&t:b'";;,g4u..:;6 i\'6)f';Li,* i rG *
orli',tf ;;i6,f' J^f ;i;i:;'&,tfu il;,ry" ritfi
t P, i'ritf ir ir,, i,lw .eG i ni t; W \i,eY,*

,' ,c ', t. c i t,., e "'. c,1'Oi 
;!:,ffi &l J';:, ^fi1(P: J^>l oll-2) .f+'te :

2513. Dari Amr bin sa'd, bahwa sa'd memacu kpndaraannya menuiu

ke rumahnya di 'Aqiq, kemudian ia melihat seorang budak sedang

memotong sebuah pohon atau menumbangkannya' malm ia pun

merampasnya. Tatkala sa'd telah kembali, pemilik budak itu

mendatanginya, mereka mengatakan agar ia mengembalikan apa

yang telah diambilnya itu dari budak mereks kepada budak mereka

atau kepada mereka. Makn Sa'd berkata, "Aku berlindung l<epada

Atlah dari mengembalikon sesuatu yang telah diberiknn oleh

Rasulullah SAW kepadaku sebagai barang rampasan." Maka ia pun

enggan mengembalikannya kepada mereka' (HR' Ahmad dan
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Muslim)

),-r..) *i *Gr'g..f i.'t;'*r?,,j,i i' *;j ; o& *
i-i,'{.6.'^;tl W }nt Jy, ??,s!t yl, l?'€ V''r.i';;i; ; ,,lG: i';rr ue i7 # lr J?r"ot1lw ,4ri
',$rffi I' J";:r,e::,Jbi 

^ru'€!L'r:ri \t '^I- xi * +
6;i ir;ry :6gzi'# "€:#1 "&'o[

2514. Dari Sulaimon bin Abi Abdiltoh, ia berlata, "Alat melih* io,oi
bin Abi waqas menanglap seorong laki-laki yang sedang berburu di
tanah haram Madinah yang diluromlcan oleh Rasutullah sAW, lalu ia
merampas pokaionnya. Kemudian majikannya mendatanginya, mako
sa'd berkata, 'sesungguhnya Rasulullah sAW mengharamrran tanah
haram ini. Lalu beliau bersabda, 'Barangsiapa yong melihat
seseorang memburu sesuatu di tanoh ini, maka io boleh
merompasnyo.' Karena itu, aht tidak akan merryerahkan kepada
lrnlian makanan yang telah diberikon kepadalru oleh Rasulullah SAltt.
Tapi jika lcalian mau membayar harganya, maka aku berikan kepada
kalian. "' (HR. Ahmad)

tq.Afii *V tLi '-tr'; ,y sur;:rt;'fr,
2515. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, di dalamnya ia
mengemukakan: "Barangsiapa y(mg menongkap orang yang sedang
berburu di dalamnya, maka ia boleh merampas pakaiannya.,,

Pensyarah Rahimohullah Ta'alo mengatakan: Sabda beliau
(Dan tidak dibenarkan menebang pqtohonan di dalomnya), hadits
ini dan seluruh hadits yang direkam dalam sub-bab ini merupakan
dalil tentang larangan menebrng pepohonan dan menumbangkannya
serta larangan memburu binatang buruan yang ada di seluruh area
Madinah. Menurut jumhur ulama, status tanah haram bagi kota
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Madinah sama dengan kota Makkah perihal binatang buruan maupun

tumbuhannya.esy.Syafi,idanMalikmenyatakanbahwamembunuh
binatang buruan dan menebang pepohonan tidak dikenakan denda,

karena Madinah bukanlah tempat untuk nusuk (ibadah haji atau

umrah), ia sama dengan tempat perbatasan'

Sabdabeliau(Kecualiseseoranginginmemberimakan
untanya)adalahketerangantentangdibolehkannyamenebang
pepohonan hanya untuk kepentingan memberi makan hewan bukan

""t"t 
yang lainnya. Sesuai dengan kisah Sa'd' ptra ulama

berpendapat bahwa orang yang hendak memburu di tanah haram

Madinah atau menebang pohon mesti dicegah. Demikianlah perkataan

Syafi'i dalam qaul qadim (pendapat lama)'

o.l ..cnjt f'i
i1t> ,F

Bab: Tentang Berburu di Wilayah Wajj

i3t ii';; * ^ii I rq, # lr * i ru,.r';?

1', nl*:i; arrz,,j c',Uiv,ii & ;' or

zJ.z c4, t.o I
()Jl) ,lJ J^>l

2516. Dari Muhammad bin Abduttah bin syaiban, dari ayahnya, dari

UrwohbinAz-Zubair,dariAz-Zubair,bahwaNabisAWbersabda,
"sesungguhnya berburu di Wajj dan merusak tanamannya adalah

horam, iiharaml<nn karena Allah ,Azza wa Jalla. " (Riwayat Ahmad,

Abu Daud
AlBukharijugameriwayatkandidatamkitabTarikhnya

dengan redaksi berikut:

'?(;L''* ot

2517. "sesungguhnya memburu di wuji adalah haram'" A1 Bukhari

berkata, ,.Hadits ini tidak ada penguatnya dari jalur sahabat lain."

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sebutan "Ibnu

Syaiban,, adalah penyebutan yang salah dalam kitab ini. Sebutan yang
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benar adalah "Ibnu Insan" sebagaimana terdapat dalam Sunan Abi
Daud danTarikh Al Bukhari.

Ka''a Wajj menggunakan huruf wawu yang difathahkan danjim
yang ditasydidkan. Ibnu Ruslan menyatakan, menurut ahli bahasa,
walj adalah tanah yang terletak di Thaif. Sementara para sahabat kami
menyatakan bahwa Walj adalah sebuah bukit yang berada di Thaif.
Pensyarah menandaskan, bahwa hadits tersebut menjelaskan perihal
haramnya berburu di Wajj dan menebang pepohonannya. Imam
Syaf i dan Imam Yahya berpendapat batrwa hal itu dimakruhkan.

BAB.BAB TATA CARA MEMASUKI KOTA MAKKAH DA}i
HAL.HAL YANG BERKAITAN DENGANNYA

Bab: Dari Mana Memasuki Makkah?

d' U[i' #t ,1 ,F:, {; S*; tiy W Ut ,stt :Jts ; it *
\iGJt irjrl .l-ir : ;:tt 4 e" Er rir, ,,r;bju.

(au'-jr
2518. Dari Ibnu (Jmar M, ia berkata, "Jila hendak *r*orrkf 

'l*ro

Makkah, Rasulullah SAW melolui dari Tsaniyyah Al 'Ulya (dataron
tinggi) yang terletak di Batha', don bila keluar beliau keluar melalui
Tsaniyyah As-SuJla (datoran rendah)." (HR. Jama'ah kecuali At-
Tirmidzi)

H e;jt-^y*i ,/ ,Ft ki* il W n;rli -utG r
1"4L";ib.q)ei

2519. Aisyah RA, bahwa Nabi SAW, ifka memasuki kota Uoi*ot,
memulai dari dataran tinggi Makkah dan keluar dari datman
rendahnya. (Muttafaq'Alaih)
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2520. Dalam riwayat lain disebutkan: Bahwa pada tahun kemenangan

Nabi sAW memasuki kota Makkah melalui Kids' yang terletak di
dataran tinggi Makkah. (Muttafaq 'Alaih)

Abu Daud meriwayatkan dengan redaksi tambahan: "Saat

melakulran umrah, beliau juga memasuki kota Makkah melalui

Kida'."
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Tsaniyyah al

'(Jlya adalah tempat seseorang berpijak jika hendak turun menuju bab

al ma'la, yaitu kuburan penduduk Makkah. Tempat inilah yang kerap

disebut makam para jema'ah haji. Sedangkan yang dimaksud kida

adalah Tsaniyyah as-Sufla yang terletak di sisi pintt syabiil<nht dekat

tiang Syamiy di tepi Qa'iqa'an.

Bab: Mengangkat Kedua Tangan Saat Melihat Baitullah dan Doa

yang Diucapkan Saat Itu

t-L;L "$ :J- -in i';4t ,s; ,F')t *|F:- ,.,G'f

<l+,-'-j0';frt; t:);';)'"t;;> .^U'6,J'Cffi ;ur i;, .
2521. Dari Jabir RA, -saat ia ditanya tentang orang yang mengangkat

kBdua tangannya tatkala melihat Baitullah-, makn ia berkata,

"sesungguhnya kami pernah melaluanaknn ibadah haji bersama

Rasulullah SAW, namun beliau tidak melakuknn hal tersebur. " (HR.

Abu Daud, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi)

,,ivW 4t* tb /t* f '*',r'L,'JG i'; it*
z-"Ltj ,ir";r, tt ,ru, ,:,;)t 6i, tit;, ,1:l2t € q*\i e';
'q-- Ut3r il rl ..*it rGi, ;:;;t yi, r*; t,i7
I Syabikah: Pintu yang berkisi-kisi.
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2522. Dari lbnu Juraij RA, ia berkota, "Diceritakan kepadaht oleh
Muqsim dari lbnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, 'Angkotlah
kedua tangan saat melalrsanakan shalat, saat melihat Baitullah, saat
berjalan dari Shafa ke Marwa, saot berada di Asyiyyah dan Arafah,
saat berada di Jama', soat melempar jumrah dan saot melakukan
shalat mayyit. "'(HR.Asy-Syaf i di dalam kitab Musnadnya)

')'#i :Jv: ^J'i- er'-lt ,slrr Sybk W ,;t't:i g; it *
'p. L?j {?'J \:i ,?.W) Ef, t+113 tL-F '.-jr u;

.. ro(:y e'efut Il:') .t\j ry) tr"r:"s i*Lrj'^L;
2523. Dari lbnu Juraij RA, bahwa Nabi SAW mengangkat kedua
tangannya tatkala melihat Baitullah, lalu beliau mengucapkan,
"Allahumma zid haadzal baita tasyriifan wa ta,zhiiman wa
takriimah wa mahaabatan. Wa zid man syarrafohu wa karramahu
mimman hajjahu wa'tamarahu tasyrffin wa ta,zhiiman wa birran.
[Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, kebesaran, kehormotan, dan
keagungan bagi rumah ini, dan tambahkanlah keagungan dan
kemulioannya, tingkatlmnlah kemuliaan, keagungan, dan kebaikan
bagi orang yang mengunjunginya untuk ibadah haji ataupun
umrahJ. " (Diriwayatkan oleh imam Syaf i di dalam Musnadnya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Dapat ditarik
kesimpulan bahwa dalam sub-bab ini tidak terdapat keterangan
tentang disyari'atkannya mengangkat kedua tangan tatkala
memandang Baitullah. Karena, sebuah ketentuan syara' tidak dapat
ditetapkan kecuali berdasarkan dalil. Adapun tentang ketentuan
mengucapkan doa tatkala melihat Baitullah, terdapat banyak akhbar
dan atsar yang meriwayatkan hal tersebut, di antaranya adalah
riwayat-riwayat yang telah disebutkan di atas dan riwayat yang
ditakhrij oleh Ibnu Mughlis, yang menceritakan bahwa Umar RA,
apabila melihat Baitullah mengucapkan doa berikut ini Allahumma
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Allah, Engkaulah pemilik keselamatan dan sumber keselamatan, ya

Tuhan, augerahkanlah hidup kami dengan keselamatanl.

Bab: Thawaf Qudum2, Raml3, Dan Mengenakan Pakaian Ihrama

dL';rb.d;;L
2524. Dari lbnu (Jmar M, bahwa lrctika Nabi SAW melalcukan'thowaf

permulaan di Baitullah, beliau berjalan cepat (berlari kecil) sebanyak

tiga kali putoran dan berjalan seperti biasa sebanyak empat putaran.

Dan beliau berjalan biasa di datman luas saat melalatksn thawaf
antara Shafa' dan Marwa. (Muttafaq'Alaih)

,s-*i i): 7Ar dL ;;t u e at J"i, g-t :urrr';;,

(^:t'";rb .t1iti

2525. Dalam riwayat tain disebutkan: Rasulullah s7w b"rlari trecil

dari hajar ke hajar sebanyak tiga putaran dan berialan biasa

sebanyak empat putaran. (Muttafaq 'Alaih)

J,'J\i;$6'dt eJv riy,# i' J;'i)'r, :.*rj)'€)

@b i;X) *ri'$', #r, :t:tbi 
tx ;u-'fY ?'il-

2526. Oui* riwayat lain disebutk an: "Aku melihat Rasulullah SAW

2 fhawaf Qudum: Thawaf permulaan saat pertama kali tiba di Makkah-
3 Raml.. Berjalan cepat (berlari kecil) ketika thawaf di Baitullah dan antara Shafa

dan Marwa.o lhra*: pakaian yang dikenakan oleh orang yang sedang menunaikan ibadh haji;
atau keadaan mereka sejak mengenakan hingga melepas pakaian tersebut-
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apabila melakulcan thawaf dolam hoji don umrah, yang pertoma kali
dilakukannya adalah berjalan cepat fterlari kecil) mengelilingi
baitullah sebanyak tiga putaro4 don berjalan seperti biasa sebanyak
empat putaran. " (Muttafaq'Alaih)

Gtl U, ilr> .!';.4b'rtM,JG # e a,.oi'a,l o 1o,o.
. Jl dl 'd,-'l .r )a .g(->. - r.-/. L>

q1;!*'1t€u'-j|
2527. Dari Ya'la bin {}mayyata balwa Nabi SAW berthawaf irnfon
beridhthiba' (mengenakan pakaian ihram), dan beliau mengenakan

kain. (HR.Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

.?i i irr:sGrl'rs"fy,
2528. Diriwayatkan jtrga oleh Abu Daud, ia mengatakan, "Beliau
memakai kain berwarna hijott."

-: ;;. *:f i: du JG k i$ il,'^fr),'*1(s, - 
,g,;*

2529. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dengan redaksi: fotfoUiiO, ai
Makkah, Nabi SAW bertluwof di Boitullah beridhthiba' dengan
m e nge naknn kain hodhrami.

frJ:j {r:r* n t\ir"Lr'4rb:rrw 
^lr J?r"oi o$ ;.t *,,

.6il1e:" '{'6ji'; ,wq'd.1 *:rirk', #t,
(irt:t'rf!r't;i ifrrl

2530. Dari lbnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW dan para sahabot
berumrah dari Ji'ranah, kemudian mereka berjalan cepat di
Baitullah, mereka mengenokan pakaian di bawah ketiak dan
menyampirkannya di atas balrukru (tIR. Ahmad dan Abu Daud)
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2531. Dari lbnu Abbas RA, ia berkats, "Rasulullah sAW dan para

sahabatnya tiba di l{Dta Makluh, makn ksum musyrik berkata,

'Tengah datang suatu kaum kepada knlian yang telah dihinaknn oleh

perlindungan Yatsrib.' Maks Nabi SAIA menginstruksikan para

sahabatnya untuk berialan cepat tiga putaron dan berialon biasa

empat putaran di antara dua sudut Ka'bah. Tak ada yang

menghentikan beliau menyuruh merelm berjalan cepat fterlari kecil)

lre cuali mer eka yang kel elahan. " (Muttafaq' Alaih)

'i:t&:*'€'' ffi I' J';''*t i,Su fe qt *
(Gi ir11 .iti-'sft ;', fJ

2532. Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW senantiasa

berjalan cepat (berlari kecil) setiap kali haji dan umrah. Demikian

pula halnya Abu Bats, (Jmar, dan para khalifah' " (HR' Ahmad)

ii,r t-tf "i', ,;rtt *'-bxJti ,i!i PJ';t ,ii:.s';L *
"y ,* 

^k 
k * L" I ..:ui '{') |il\L}$t ,*':,i>u}i

VG ;6;')t;'r{-t l;i i\1 .W xt J'i,
2533. (Jmar M, ia berksta, "Bagaimanakah saat ini tradisi berjalan

cepat dan membiarkan bahu tersingknp? Sungguh Allah telah

memudqhkan Islam dan mengabaiknn orang-orang knfir. Karena itu,

janganlah kita meninggalkan trodisi yang acap kita lakukan pada

masa Rasulullah sAW." (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah)
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2534. Dari lbnu Abbas M, bahwa Nabi SAW tidak berjalan cepat
dalam tujuh putaran secora kpseluruhan (HR. Abu Daud dan Ibnu
Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Kalimat ath-
thawaf al awwal (thawaf permulaan) merupakan petunjuk bahwa
berjalan cepat disyari'atkan tatkala melaksanakan thawaf qudum,
thawaf ini adalah thawaf permulaan.

Ucapan perawi (berjalan cepat (berlari kecil) sebanyak tiga
kali putaran dan berjalan seperti biasa sebanyak empat putaran),
kata khabba berarti berjalan cepat sembari mendekatkan langkah kaki,
kata ini memiliki arti yang sama dengan roml (berlari kecil).

Ucapan perawi (dari hajar ke hajar) merupakan argumen
yang menjelaskan bahwa Nabi sAW berjalan cepat dalam tiga putaran
penuh. Dalam Al Fatfo ditegaskan, bahwa mengulang ramr darant
seluruh putaran secara berkesinambungan tidaklah disyari'atkan,
tindakan ini tidak perlu dilakukan dalam empat putaran terakhir
lantaran watak kondisionalnya yang tenang. Raml hanya dikhususkan
bagi laki-laki, tidak untuk perempuan. Kemudian pensyarah berkata,
Perlu diketahui bahwa terdapat silang pendapat tentang keharusan
melaksanakan thawaf qudum. Pendapat yang benar adalah, tandasnya,
bahwa thawaf qudum itu berstatus wajib. Karena perbuatan yang
dilakukan oleh Rasulullah sAw ini berstatus sebagai penjelasan
terhadap kewajiban yang secara global diisyaratkan dalam firman
Allah SWT, "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap
Alloh", dan sabda Rasulullah SAW, "Ambillah doriku tato cara
ibadah ltajimu", demikian pula sabda beliau, "Lakuknnlah ibadah haji
sebagaimana alu melalatkannya." Hamparan teks ini merupakan dalil
tentang kewajiban melaksanakan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh
beliau dalam ibadah haji, kecuali mengenai hal-hal tertentu yang
dikhususkan oleh sebuah dalil. Karena itu, siapa yang melontarkan
klaim tentang tidak adanya kewajiban untuk melakukan hal-hal yang
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diperbuat oleh Nabi dalam ibadah haji, maka ia mesti mengemukakan

argumen tentang hal tersebut.

Kata mudhthabi'an berarti al idhthiba" yaitu mengenakan

pakaian dari bawah ketiak kanan dan menyelendangkan ujungnya di

atas bahu kiri sehingga bahu yang kanan tersingkap. Hikmah dari

pemenuhan ketentuan ini adalah supaya membantu kemudahan

mempercepat jalan (raml). Jumhur ulama telah menegaskan status

sunnah tentang hal ini.

ucapan perawi (dalam setiap umrahnya) adalah penegasan

tentang disyari'atkannya berjalan cepat ketika melaksanakan thawaf

dalam ibadatr umrah.

Sedangkan kata atha,a berasal dari kata watha a. Huruf wawu

didisposisi oleh hamzah seperti dalam kata waqara menjadi aqata-

Sedangkan maknanya adalah memudahkan (mahhada) atau

menetapkan (tsabata). Menilik hadits di atas, dapat di tarik benang

merah bahwa Umar sempat terobsesi untuk menanggalkanttadisi raml

dalam thawaf lantaran ia mengetahui modus awal pelaksanaannya,

sementara modus itu sendiri telah pudar. Karena modusnya telah

mangkir, maka ia hendak meninggalkan tradisi itu' Kendati demikian,

ia kemudian mereview ulang gagasan tersebut atas dasar

pertimbangan hikmah yang mungkin terefleksi dalam implementasi

tradisi raml ittt. Maka ia berpendapat, bahwa ittiba' (meneladani

Rasulullah SAW) adalah sikap yang harus diprioritaskan' Karena inr,

ia kemudian merujuk pada ketentuan awal tentang disyari'atkannya

raml secara mutlak sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu

Abbas; ,,Mereka berialan cepat (raml) pada saat haji wada' bersama

Rasulullah SAW."

Bab: Mengusap dan Mencium llaiar Aswads serta Bacaan yang

DiucaPkan

t1
4-J i'v- v';t lr'';li :W alll J';r'Jv iJv u"&

5 Haiar Aswad.Batuhitam yang terletak di dinding Ka'bah'
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2535. Dari lbnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
"Poda hari kiamat nanti, hajar aswad akan datang dengan dua mata
yang bisa melihat, lisan yang dapat berbicara, lalu memberiknn
kesal<sian sejati tentong orang-orang yong mengusapnya." (HR.
Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi)

\)'ri \ ?, '.(t '"b6 ,J,i"k, 7At {A ok xft ';^L'*

1br:,;t I'jt ."!a5 6,aftffi i' J;, t;i r .J i.;:r . e
2536- Dari umor M, bahwa pada saat mencium hajar as:wad, ia
berlrata, "Aku tahu sesungguhnya engkau hanyalah batu yang tidak
dapat mendatangkan madharat dan manfaat. seandainya aku tidak
pernah melihat Rasulullah sAW mengecupmu, tentu alat tak aknn
menciummz. " (HR. Jama'ah)

W lt J'rJ,.,)irl)w -oAt l,t.rf ,gr- ; it,f
<U,4'll;>.&;'*-

2537 - Dari lbnu umar M, ia ditanya tentang masalah mengusap
hajar aswad, maka ia menjanab, "Alat menyaksikan Rasuruiloh sAW
mengusap dan menciumnyo. " (HR. Al Bukhari)

u : Jq iq'J!'i :i'pt'lLt.# ,tt ,air,Jv g('*
dL fr::)'^k" ffi ir J',;', -"i:, * k;

2538. Dari Nafi' M, io berlrata, "Aku melilat lbnu (Jmar mengusop
hajar aswad dengan tangqnrq/a, lalu ia mengecup tangannya.
Kemudian ia berlcata, "Alat tidak pernah meninggalkannya sejak
melihat Rasulullah SAW melakukan hal serupa. " (Muttafaq .Alaih)
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2539. Dari lbnu Abbas M, ia berksta, 
"'Soot 

*"hkonokan haji

wada', Nabi SAW berthowaf dengan mengendarai unta, lalu beliau

mengusap rukun dengan tongkatnya. " (Muttafaq'Alaih)

{tlzf f'St * ;i & ,t J' W ;nr J'v, -tG :bi)"*t':

<tsrdtt"Li rr:t -:jsi :!'rr'n
2540. Dalam riwayat lain disebutkan: "Rasulullah sAW pernah

melala*an thcnvaf di atas unta. Tatakala beliau menghampiri rukun,

beliau menyentuhnya dengan sesuatu yang digenggam ditangannya,

lremudian beliau mengucapkan takbir. " (HR.Ahmad dan Al Bukhari)

#r.4uffi jr' 
'J';:,Al,ilC"ti rcptdj *

'rlrri\-f!, w I'1r1 .s;t ,fr; a J;J*' ;-lt '#-',
g*r1 a.$

2s4r. Dari Abu Thufail (Amir bin watsilah), ia berkata, "Aiu melihat

Rasulullah SAll' mengelilingi Baitullah, kemudian menyentuh haiar

aswad dengan tongkat yang tergenggam di tangannya, lalu beliau

mengecup tongkat tersebut." (HR. Muslim, Abu Daud, dan Ibnu

Majah)

-s ttii ,:,i/ 
"l:,, 

d\ * U ,'i',Sv WUt bi'# r
'J-113 fW$ \r'ryu i:1-'-*'1L1,4t e,,"4 ;.Ar

(r;ii1t.'.3')
2542. [Jmar RA, bahwa Nabi sAW bersabda, "wahai umar, engknu
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adalah lelaki yang kuat, janganlah engkau bersaing ketika
menghampiri hajar, karena engkau akan menyakiti yang lemah. Jika
engkau temukan ia dalam suasana lengang, maks usaplah, jika tidak,
berisyaratlah, kemudian bertahlil dan bertakbrr. " (HR. Ahmad)

Pensyarah Rahimohullah Ta'ala mengatakan: Ucapan Umar
(tidok mendatangkan bahaya dan manfaat) menurut persfektif Imam
Thabari, bahwa umar berkata demikian, karena pada masa jahiliah
orang-orang selalu menyembah berhala. Ia khawatir orang yang bodoh
akan berasumsi bahwa mengusap hajar merupakan manifestasi
pengagungan terhadap batu sebagaimana dilakukan oleh orang-orang
Arab pada masa jahiliah. Ia hanya ingin memberitahukan kepada
orang-orang bahwa mengecup hajar merupakan realilasi ,,ittiba,,,

(tuladan) atas perbuatan Rasulullah sAW, bukan karena batu bisa
mendatangkan madharat dan manfa'at, sebagaimana diyakini oreh
masyarakat jahiliah yang menyembah berhala.

Ucapan Umar (Seandainya aku tidak pernah melihat
Rasulullah sAw) secara implisit menegaskan anjuran untuk
mencium hajar aswad. Demikianlah pendapat jumhur ulama.

Ucapan beliau (Wahai (Jmar, engkaa adalah letahi yang
kuat), memuat pengertian bahwa orang yang memiliki kekuatan di
atas rata-rata tidak diperkenankan saling berhimpitan dalam kumpulan
manusia yang mencoba mengusap dan mencium hajar, karena akan
menimbulkan implikasi yang berbahaya dan menyakiti orang-orang
yang lemah. sebaiknya ia menyentuh hajar saat berada dalam kondisi
lengang, itupun jika memungkinkan, bila tidak, maka cukup baginya
melantunkan tahlil dan takbir sambil menghadap hajar dan berisyarat.

Bab: Mengusap Rukun Yamani dan Rukun Hajar Tanpa
Mengusap yang Lainnya

:;\i;1! G.qt t'Sr'# rr,,JGffi *!t',ti; i',f
(Ad1 iLi it3:)) .&, 1uatLi
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2543. Dari lbnu [Jmar M, bahwa Nabi SAW bersabda,
,,sesungguhnya mengusap rukun Yamani dan rulam Haiar akan

memupus kesalahon seseorang. " (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

U';iV;,sC ; i'*
<isu'-it lt bsir

2544. Dari lbnu (Jmar RA, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat

Rasulullah sAW menyentuh rukun selain dua pilar Yamani." (HR.

Jama' ah kecuali At-Tirmidzi)

.,r& /.1 i-ti iiu ti';J
2545. Namun At-Tirmidzi mengeluarkan riwayat yang semakna yang

bersumber dari Ibnu Abbas RA.

2546. Dari lbnu (Jmar M, bahwa Nabi SAW tidak pernah

meninggalkan alAifitas mengusap hajar dan rulam Yamani setiap kali

melalatkan thawaf, (HR. Ahmad dan Abu Daud)

J';:, ort :Jv y& It f
<l,Ftt:ot it:t) .*

2547. Dari lbnu Abbas M, ia berknta, "Rosulullah SAW pernah

mengecup rulam Yamani dan menyandarkan pipinya di pilor itu."
(HR. Ad-Daraquthni)

irrrl .'^:$ G,qt ,f'St ;:-,r riy W 
tlt ok iJs f* qt f

G,qt ;'Srt 7At *'ri L*) irt WUt oi|3 it *
6lrr'r'f!s 3;i irr.,1 .atr>'J? "C

i:* i;--: dqt ,f!t ,fi W :,
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2548. Ibnu Abbas M, ia berkata, "Apabila Nabi SAW mengusop
hajar aswad, beliau juga menciumnya." (HR. Al Bukhari di dalam
kitab Tarikhnya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits Ibnu
Abbas yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengecup rukun Yamani
dan menempelkan pipinya di tempat itu, diriwayatkan oleh Abu Ya'la
yang disandarkan kepada Abdullah bin Muslim bin Hirmiz. Hadits
tersebut berstatus dha' if.

Ucapan perawi (Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW
menyentuh rukun selain dua pilar Yamanf, pensyarah memberikan
keterangan bahwa hadits tersebut memuat informasi tentang tindakan
mengusap yang secara spesifik diperuntukkan hanya untuk pilar
Yamani. Ketentuan ini juga direkam dalam kitab Shablft menurut
perkataan Ibnu Umar: "Kedua rukun tersebut terletak di atas maqam
Ibrahim, selain kedua tiang Syami. Karena itulah, setelah umrah di
Ka'bah Ibnu Zubair mengusap pilar yang terletak di atas maqam
Ibrahim." Hal ini juga diriwayatkan oleh Al Azraqi dalam kitab
Makkah. Atas dasar keterangan tersebut, jelaslah bahwa tiang pertama
dari empat sudut yang ada memiliki dua keutamaan, yaitu; pertama,ia
adalah hajar aswad dan kedua, posisinya berada di atas maqam
Ibrahim. Sementara untuk tiang kedua semata-mata karena tiang itu
sendiri. Adapun untuk yang lainnya, yaitu kedua tiang Syami tidak
perlu diusap dan dicium. Karena itu, cukuplah mencium yang pertama
dan mengusap yang kedua, menurut pendapat jumhur ulama.

Bab: Memposisikan Baitullah di Sebelah Kiri Saat Melakukan
Thawaf dan Mengakhirinya Sejajar dengan Hajar Aswad

6-t'"n'eu y.At ;tk ?u $ ffi ;ur J';3Li ,e y
(;dt, V ;t;;>' 6,i &1, w,l;,; * *

2549. Dari Jabir RA, bahwa saat Rasulullah SAW tiba di Makkoh,
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beliau menghampiri haiar dan mengusapnya, kemudian berjalan

mengelilinginyo dari arah kanan beliau. Nabi berjalan cepat (berlari

kecil) sebanyak tiga putaran dan berjalan biasa sebanyak empat

putaran. (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

(Y'
2550. Aisyah RA, berkata, "Alan bertanya kepada Nabi sAW tentang

hijir (Isma'il), apaknh ia termosuk bagian dari Baitullah?", beliau

berlrnta, "Ya." Aku melaniutftnn, "Kenapa merelra tidak

memasukkannya t@ dalam Baitullah?, beliau menjawab,
,,sesungguhnya penghasilan kaummu terbatas." Aku bertanya lagi,

"Apa yang menyebabkan pintunya terangkat ke atas?", beliau

menjawab, "Mereka melakukannya agar bisa memasukkan

(mengizinlan masuk) siapa yang mereka kehendaki dan mencegah

siapa yang tidak mereka kehendaki. Jilca bukan knrena kaummu baru

saja beralih dari kejahilan, maka aht khowatir hati mereka akan

inkar jika aht memasukkan hajir ke dalam Ka'bah dan menempelkon

pintunya di permukoan tanah. " (Muttafaq 'Alaih)

J';', nG ,*'eli 4t';\ili'*i i* |'tv:qL:'€s
'J';i 

:\:ri ol. flt,t',* |)w,:y.)t *\ii (q4 ffi 1'

t;.',+ fjk;Lr oJ'; ,$r,dir tM,'t, dy ,4t
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2551. Dalam riwayat lain dikemuk akan: Aku memosuki naitutlah'dan
shalat di dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW menarik tanganlru dan
menggiringku ke hijir (Isma'il), lalu beliau berkato, "Jika engkau
ingin memasuki Boitullah, laksanakanlah shalat di dalam hijir, larena
ia termasuk bagian dari Baitullah. Karena keterbotasan koummu
pada saat membangun Ka'bah, maka merekn menempatkonnya di
luar Baitullah." (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah. Menurut
At-Tirmidzi hadits ini shahih)

Hadits ini memuat ketentuan tentang perbuatan yang
disunnahkan saat berada di Baitullah.

Ucapan perawi (Menghampiri hajar kemudian
mengusapnya) merupakan dalil tentang ketentuan memulai thawaf
dari hajar setelah mengusapanya.

Ucapan perawi (Kemudian mulai berjalan dari sebelah
kanan Baitullah), adalah keterangan tentang disyari'atkannya
melangkah dari sebelah kanan Ka'bah sehingga Ka'bah berada di
sebelah kirinya. Dijelaskan bahwa mekanisme ini merupakan syarat
bagi keabsahan thawaf. Dikatakan bahwa jika memposisikannya
terbalik, maka dinyatakan tidak sah. Dalam sebuah syair disebutkan,
"Tak seorang pun yang menyalahinya selain Muhammad bin Daud Al
Asfahani, mereka mempersalahkannya dan berusaha membunuhnya."

Ucapan perawi (Apakah ia termasuk bagian dari Baitullah?),
secara gamblang menegaskan bahwa seluruh struktur hijir merupakan
bagian dari Baitullah. Riwayat ini terkait dengan beberapa hadits
shahih, di antaranya hadits Muslim yang diriwayatkan dari Aisyah
secina marfu', "Sesungguhnya mereka mendirikannyaa untuk
knummu, yaitu orang-orang setelahmu, kemarilah, akan engkau

sal<siknn opa yong mereka tinggalkan " Kemudian ia melihatnya dari
jarak sekitar tujuh hasta.

Sabda beliau (Penghasilan mereka yang terbatos), yakni
nafkah yang baik yang mereka distribusikan untuk proyek
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pembangunan Ka'bah. Hal ini diafirmasi oleh Al Azraqi dan lainnya.

Ibnu Ishak, dalam As-Sirah menyebutkan sebuah hadits tentang hal

ini, yang diriwayatkan dari Abu Wahab Al Makhzumi bahwa

Rasulullah sAw bersabda, "Janganlah kalian masuk ke dalamnya

dengan hosil usaha kalian selain yang baik-baik, ianganlah engkau

masuk sambil membqwa harta rampasan, hasil riba, dan dalam

keadaan menzhalimi orang lain."
Sabda beliau (Aku khawatir hati mereka akan ingkar iika

aku memasukkannya ke dalam Baitullah), merupakan dalil tentang

diperkenankannya seorang ulama untuk menyembunyikan

pengetahuan mengenai beberapa grusan syariat apabila ia khawatir

hati manusia akan menYimPang.

Bab: Thaharah dan Menutup Aurat Ketika Thawat'

.otJ-rfiltrU*iv 'ffi dt*ifui F';) iy'e
dL ";;i)

2552. Dalam hadits Abu Bslc Ash-shiddiq, dari Nabi sAW, "Tidak

boleh ada yang thawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang."

(Muttafaq 'Alaih)

@b'Ori).c-Jr{
2553. Dari Aisyah M, bahwa hal yang pertama it' O'to*t"' A'i
Nabi SAW soat tiba di Baitullah ialah berwudlu, kemudian thowaf di

B aitull ah. (Muttafaq' Alaih)

'!-'tAtl

u Thowo|Berjalan sambil mengelilingi,Ka'bah.
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2554. Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "W'anita

yong sedang haid melalaanakan seluruh ketentuan haji (manasik)7

kecuali thanaf. " (HR.Ahmad)

.orrat

C/

t;;u ,i1:1 .16(->\'

J |o-jt \L f i \ ffi ir J'y_, e,*;:Uu u-G?
r: i|ird ,';iJ;.i 6ij W ;nt J'y_t ,*|Vi L;:" ,.i V

(^1L';i)
2555. Aisyah RA, ia menuturkan, "Kami keluar bersamo Rasulullah
SAW untuk melal<sanakan ibadah haji, ketika sampai di Saraf, aku

kedatangan haid, lolu beliau menghampiriku, sementora aku

menangis, beliau berkata, 'Apa yang terjadi denganmu, apakah

engkau haid?', aku menjawab 'Ya,' makn beliau berkata, 'Ini adalah

ketentuan yang teloh ditetapknn oleh Allah kepada kaum wanita,

moka lakukanlah opo-apa yang dikerjakan dalam haii, nomun
janganlah engkau melalaanakan thawaf di Baitullah kecuali setelah

dalam keadaan suci. "' (Muttafaq 'Alaih)

/u, €'))1't';ti'; Lut,* "'ei :!) 2 
",:i 

f?*)
t 4.- 6.'*e

2556. Dalam riwayat Muslim disebutkant "Laksanokanlah hal-hal
yong menjadi ketetentuan haji selain thawaf di Baitullqh, kecuali

setelah engknu bersuci. "

7 Manasik: Ritual-ritual dan acara-acara suci yang dilakukan ketika menunaikan

ibadah, haji.
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Pensyarah Rahimahullah Ta'alo mengatakan: Sabda beliau

(Tidak boleh ada yang thawaf di bsitullah sambil bertelaniang),

merupakan argumen tentang kewajiban menutup aurat dalam keadaan

thawaf. Terdapat perselisihan pendapat apakah menutup aurat

merupakan syarat keabsahan thawaf. Konsensus ulama menegaskan

bahwa hal tersebut menjadi syarat kebsahan'

Ucapan perawi (Nabi mengambil air wudlu kemudian

thowaJ), selain merupakan realisasi tindakan yang menjelaskan

perkaiaan beliau, *Ambillah darilu tota caro ibadah haji untuk

kalian",jugamerupakanjustifikasiyuridistentangkewajiban
melakukan aktifitas iersebut. Adapun problematika seputar apakah

thaharah merupakan prasyarat atau bukan, maka ketentuannya setara

dengan masalah menutuP aurat.

Sabda beliau (Lalrsanakanlah seluruh ketentuan haii

(manasik)). menunjukkan bahwa perempuan yang sedang haid boleh

tetap melakukan sa'i. Hal ini dikuatkan oleh perkataan beliau:
,,Likukanlah apa yang mesti dilakukon dalam ibadah haji-" Ibnu Abi

Syaibah menambahkan hadits ini dengan ucapan; "Kecuali thawaf',

tanpa redaksi "berialan antara Shafa dan Marwa'" Jumhur ulama

berpendapat bahwa kondisi suci tidak diwajibkan dan tidak menjadi

syarat dalam sa,i. Demikian halnya Ibnu Munzir, ia tidak

meriwayatkan ketentuan wajib selain dari Hasan Bashri. Dalam Al

Fatfu disebutkan, "Ibnu Taimiyyah juga menceritakan riwayat yang

sama dari mereka."

sabda beliau (hingga engkaa dalam keadaan suci), secara

gamblang menegaskan larangan melakukan thawaf bagi wanita yang

sedang haid, sampai darah haidnya terhenti kemudian mandi (bersuci).

Setiap larangan, selalu mengandaikan kerusakan yang setaraf dengan

kebathilan. Karena itu, thawaf bagi perempuan yang haid adalah

sesuatu yang bathil. Demikianlah pendapat mayoritas'
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Bab: Berdzikir Kepada Allah SWT Saat Thawaf

t-3)

t|\i e.': a* $lttr g.u1
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2557. Dari Abdullah bin As-Sa'ib. Ia berksta, "Aku mendengor
Rasulullah SAW -tatkala tengah berada di antara rukun Yamani dan
Hajar- berdoa; "Rabbana aatinaa ftd dunyaa hasanah wa fil
aakhirati hasanah wa qinaa 'adzaaban naar [Ya Tuhan kami,
berikanlah kepada knmi kebaikan di dunia dan di akhiratJ. " (HR.
Ahmad, dan Abu Daud dengan redaksi "antara dua rukun")

rW -d.qt,f'St 4- ?rf3:J$ W dtf i;")'j)t
,1:, ,i1\i, C!"sr € q.a\'g,;r Ufr-,i'j\di :)v';*, ,&u

.i:>i fis ,Sir qtw 9t #

2558. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau berkata, "Ada
tujuh puluh malaikat yang menjaganya (rukun Yamani), barangsiapa
yong membaca,'Allaahumma inni as'alukal'afwa wal'aaJiyata fid
dunyaa wal aakhirah, rabbanaan aatinaaftd dunyaa hasanah waJil
aakhirati hasanah wfl qinaa adzaaban naar [Ya Allah, aku
mengharapkan selal$a maaf dan ampunan di dunia dan akhirat. Ya
Tuhan kami, berikanlah lmmi kebaikan di dunia dan di akhiratJ',
makn mereka menyahut, 'aamiin. "'(HR. Ibnu Majah)

\': l:,' :, #rr'JlL J;
\3 J'; \3 ';5i ilr; ii,r l1

.t lo 
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2559. Dari Abu Hurairah M, bahwasanya ia mendengar Rasulullah

SAW bersabda, "Barangsiapa yang melal<sanakan thnvaf sebanyak

tujuh putaran dan tidak mengucapknn sesuatu selain 'subhaansllaah

wal fuamdu lillaah wa laa ilaaha itlallaahu wallaahu akbar wa laa

lawla wu lua quwwata itlaa billaah [Maha suci Allah dan puji

lyuku, bagi Allah, dan tiada Tuhan selain Allah dan Allah Moha

Besar. Tiada daya dan upaya kecuali karena AllahJ,' maka

dihapuslah darinya sepuluh keburukan dan dituliskan baginya

,rpilrh kebaikan serta diangkat deraiotnya sampai sepuluh tingknt."

(HR. Ibnu Majah)

tfusu., #rr.:rpsr]* Ct,ffi irl J';}i6 'Uu 
uy *

7: 
3'rl-,'ir, i;i irr r> .ir; l' * -yoy. 

)ryt ; )3 6')';(t

2560. Dari Aisyah RA, ia berkota, "Rasulullah sAW bersabda,
,sesungguhnya thawaf di Baitullah, berialan dari shafa ke Marwa,

dan melempar jumrah adalah sebuah upaya untuk berdzikir kepado

Allah Sy[rT. "'(HR. Ahmad dan Abu Daud)

v oatt ; dL )ryt ;1|* CY :iW, i;L'b')'eu|jb

.Jt,; ir ;i z,t31")';ti

256r. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi'dan airnurrirruuorrru,

dengan redaksi: ,'sesungguhnya melempar jumrah dan sa'i antara

shafo dan Marwa merupaknn manifestasi dzikir kepada Allah sw."
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ibnu Umar juga

meriwayatkan hadits tentang persoalan ini, yaitu "Apabila Nabl SAW

mengusap hajar aswad, ia mengucapkan 'Bismillaahi wollaahu

akbar."' Hadits ini dinyatakan shahih. Al Uqaili meriwayatkan bahwa
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jika hendak mengusap hajar aswad, ia berdoa: "Allaqhumma iimaanon
biko wa tashdiiqan bi kitaabika wat tibaa'an li sunnati nabiyyiko (Ya
Allah, atas dasar iman kepada-Mu, pembenaran terhadap kitab suci-
Mu, dan mengikuti sunnah para nabi-Mlt)", kemudian bershalawat
untuk Nabi SAW lalu mengusapnya. Seluruh hadits dalam bagian ini
menjelaskan perihal ketentuan syara' tentang doa sebagai sesuatu
yang penting ketika thawaf."

Bab: Melaksanakan Thawaf Sambit Berkendaraan Karena Udzur

:JtJ W "'&,6: t?'i,U/ e, -rf 6t'^a- ?i V
(+,-'-jt vt Lgjr itrrl .k1 u?: otil ,t11 u'e?

2562. Dari'Ummu Sola*ah M, bahwa io prrnri me*arrkt ,r[*O
dalam keadaan sakit, kemudian ia memberitahukan tersebut hal itu
kepada Nabi SAW, maka beliau berkata, "Lalcsanakanlah thawaf di
belakang orang-orang sambil berkendaraan. " (HR. Jama'ah kecuali
At-Tirmidzi)

J,-W) uJt tl-'ort,o;.1*, ;"At #
I .. a' z z-l z o G- a.. t- t - ^ 'c t , -

<lG.frtt ;)t'''rf1, W i3i irj.,1 .;rb ;ir L$,i:-iU-',
2563. Dari Jabir RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW melakukan
thawaf di Baitullah dan antora Sh"fo dan Marwa sambil
berkendaraan pada saat haji wada'. Beliau menyentuh hajar dengan
tongkatnya supaya orang-orang melihatnya, memuliakan dan
bertanya kepadanya, l<arena banyalcnya orang yqng menutupi beliau
(sehingga tidak terlihat). (HP.. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan An-
Nasa'i)

a:;'e ;)';L trA\ c*Jq ffi ;ur J';:, JtL :Jv rG f
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2564. Dari Aisyah M, ia berkata bahwa Rasulullah SAW

melal<sanakan thowaf di atas untanya saat melal<sanaksn haji wada',

kemudian beliau mengusap rukun, karena khowatir orang-orang aknn

berpaling dari hal irz. (HR. Muslim)

,'a-t-r, ;''JW ,*-';i * ?: e o;t oi f3 lt *
Lri dW u Lj tu,J;J;,-..,f)t'&t. f'St * ;i wvr.

(lrrr'r!!r'r3i 
^':r> 

.,#', *b
2565. Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW pernah *orut ke Makkah

dalam keadaan sakit, mafta beliau melakuksn thawaf di atas

kendaraannya. Tatknla menghampiri rukun, beliau menyentuhnya

dengan tongkot. Setelah selesai melakuksn thawaf beliau

melal<sanal<nn shalat dua raks'af. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

\; ',e)t i :tPt f e|i,u,* ir.*:,:C ;lut ,rj ,f
r;i*,iu L 'fi r'.#1'41";3y ,,t^iLi t?tt ;)";t)

; ffi i' 
'J';:., ;)L:J$ \f;.k') r;*'ev'; c, ii .ri^s't

; *tyJt 6.'i ;L ,\H tJ^3ZJ t-,. :o'3i'y ,u6t *
irk * 4*,fit *:Hv ffi at J'i, orsj iJv .::At

(V )'&i'"t't:, :pi AO ;xr), t', y
2566. Dari lbnu fhdail. Ia berkata, "Alat berkata kepada lbnu

Abbas, 'Beritahukanlah alru perihal thawaf antara shafa dan Marwa

dengan berkendaran, apakah ia disunnahlmn? Sesungguhnya para
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pengikutmu mengiro bahwa hal itu disunnahkan,' maka ia menjawab,
'Merekn benar dan mereka bohong.' Maka aku bertany'b, 'Apa
malaudnya mereka benar dan mereka bohong?,' lalu ia menjawab,
'Sesungguhnya banyak orang yang mengelu-elukan Rasulullah SAW|,

mereka berksta, 'Ini Muhmmad, ini Muhammad!' Sehingga para
gadis pun berhamburan keluiar dari rumah.' Ia kemudian
melanjutknn, 'Rasulullah SAW tenggelam dalam lautan manusia di
sekitarnya. Ketika semakin banyak jumlah mereka, beliau menaiki
kendaraannya. Jadi sebenarnya. berjalan dan so'i (tanpa
berkendaraan) adalah lebih utama. "'(HR. Ahmad dan Muslim)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Dalam At Fatfu
disebutkan, bahwa thawaf yang dilakukan oleh Nabi SAW sambil
berkendaraan bukanlah justifikasi tentang kebolehan melakukan
thawaf sambil berkendaraan dalam keadaan tanpa udzur. para fuqaha
mengemukakan pendapat tentang bolehnya melakukan hal itu, namun
demikian, mereka mengatakan bahwa berjalan adalah lebih utama.
Dengan demikian, pendapat yang paling kuat adalah larangan
melakukan hal tersebut.

Ucapan perawi (agar orang-orang melihatnya...), memuat
penegasan tentang modus yang menyebabkan Nabi SAW melakukan
thawaf sambil berkendaraan.

Perkataan Ibnu Abbas (mereka benar dan mereka bohong),
dapat dibandingkan dengan riwayat versi Abu Daud, *Merekn benar
dan mereko bohong", maka aku bertanya; "Apa mal<sudnya? ", lalu ia
menjawab; "Mereka benar bahwa Rasulullah SAW melal<sanakan
thowaf antara shafa dan Marwa sambil mengendarai unta, sedangkan
mereka berdusta, karena perbuatan itu bukonlah sunnah.,, Hadits
Ibnu Abbas ini menunjukkan tentang diperkenankannya melakukan
thawaf antara shafa dan Marwa sambil berkendaraan karena sakit.
Ibnu Ruslan menegaskan bahwa ucapan Ibnu Abbas ini telah
mencakup seluruh substansi permasalahan, yaitu, menegaskan status
pelaksanaan thawaf sambil berkendaraan sebagai sebuah sunnah,
karena berthawaf sambil berjalan kaki merupakan hal yang paling
utama.
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Bab: Dua Raka'at Thawaf dan Bacaannya serta Mengusap

Rukun SetelahnYa

.:6;-, $j .t& ;.0'# ut t-Jirjt

2567 dan 2568. Kedua hadits ini (yakni i<esimpulan pada judul di

atas), diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Keduanya telah

disebutkan sebelumnya.

rr':-.irr1 ,G eG\.1; J\6, il ffi i' 
'J";.,Li ,r.e V

ttr t-'#> , 7qt;-;.v'fi ;;S; ;*'Gt; et;\g* ,1
Jt c;'"n 'eu lSt Jy;a d <vi il' F |h't 7o"i;.ror

1M *t';AL V't ";i 
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2569. Dari Jabir M, bahwa tatkala Nabi SAW mencapai maqam

Ibrahim, beliau mengucapkan, "ll/at takhidzuu min maqaami

ibraahiima mushalla,, [Dan iadikanlah maqam lbrahim sebagai

tempat untuk shalatJ, kemudian beliau melalaanakan shalat dua

raka'at dan membaca surah Al Faatihah serta qul yaa ayyuhal

lraaJirun dan qul huwallaahu ahad. Lalu beliau menuju ke arah rukun

dan mengusapnya, lalu kcluar menuiu Shafu.(HR. Ahmad, Muslim,

dan An-Nasa'i)

,.u$-Lt 'n-r,k , 'u trlg:"J, 'ui,J ,i'4 iw'ot ,'o/!). ,Y.

;#?', j." \\ G1#i W';t * "f Mi'^*i, Jus

<Lr,;J' L';:t)
2570. Dikatakan kepada Az-Zuhri, bahwa Atha' prind, berkata,

"Melaksanalmn shalat fardhu telah mencukupi dori dua raka'at

thawaf," Moks ia berftnta, "Yang disunnah adalah lebih utama'

Selama satu pelan Rasulullah SAW melakukan thawaf, selama itu
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pula beliau melal<sanakan shalat dua rakn'at." (DTkeluarkan oleh Al
Bukhari)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(beliau mengucapkan, "Wat takhidzuu min maqaami ibroahiima
mushalla" [Dan jadikanlah maqam lbrahim sebagai tempat untuk
shalatJ, kemudiun beliau melaksanakan shalat dua raka'af), adalah
ketentuan tentang kewajiban melaksanakannya. Dalam Al Fatfu
dijelaskan, bahwa para ulama telah sepakat bahwa melaksanakan
shalat sambil menghadap ke seluruh sisi Ka'bah diperbolehkan.
Pandangan ini merupakan argumentasi tentang pengkhususan hal
tersebut bagi Nabi SAW.

Bab: Sa'i Antara Shafa dan Marwas

6t i. J'+i ffi ;ur J';:.,'1i, :,lv i,;',r,1 .r4*'*
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2471. Dari Habibah binti Abu Tajroh, ia berkata, "Aku melihat
Rasulullah SAW melokukan thawaf antara Shaf" dan Marwa,
sementara orang-orong berada di depannya, dan beliau berjalan di
belakang mereka, lalu aku melihat kedua lutut beliau, ksrena
cepatnya beliau berjalan sehingga membuat kain yang dikenokannya
tersinglrnp. Kemudian beliau berkata,'Bersa'ilah, sesungguhnya

Allah mewajibknn sa'i atas kalian. "'(HR.Ahmad)

rL:r ;*. W
-..ri ..o.,o 1'-1.o. o I '.o. o '1.
Vt cLerr*-l ol'.l rJl ci--; A * ;re
,o.o ,i ! od ,, o2o1. . '-"ro"-.'-,r,'.tJr-,Li r,,rlLJt .S.J.l |5 :J\+;'tVtit.o 1t,.

(.t*>l oly_2)

a6,o/
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t Shafu dan Marwa: Dua buah bukit di kota Makkah di dekat Ka'bah
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2572. Dari ShaJiyyah binti Syaibah, bahwa seorang wanita

memberitahukan kepadanya bahwa ia pernah mendengar Rasulullah

SALV'berlrata -saat berada di antara Shafa don Marwah-, "Allah SW
mewajibkan sa'i atas kalian, maka lakukanlah." (HR. Ahmad)

. & ^11.)3 t;at ;i :," i Li A ffi Ut'oi ,i;.;'dj *
f:r-l-'oiit-i 6'-iiihr i:;'t;* ^:r.et, #t jyp

6)t:''rffr'# ;t;;>

2573. Dari Abu Hurairah M, bahwa setelah selesai melol<sanaknn

thawaf, Nabi SAW mendatangi bukit Shafo, lalu beliau mendaki ke

atasnya hingga melihat Baitullah, beliau mengangknt lcedua

tangannya dan memuji Allah SW lalu berdoa. (HR. Muslirn dan Abu
Daud)

a! ,q)i ;r4* S;,;;;'JtL W lnt J'""1, oi ,r.e ;
+.7t;tt'p:;i:rLJ- ji G# ettt #, a rt-ottt>
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''g arrri';i .yt i.b
2574. Dari Jabir M, bahwasanya Rasulullah SAI( melakuknn thawaf

dan sa'i, beliau berjalan cepat sebanyak tiga putaran, dan berjalan

biasa empat putaran, kemudian beliau mengucapkan, "Wat takhidzuu

rnin maqaami ibraahiima mushalla" [Dan jadikanlah sebagian dari
maqam lbrahim sebagai tempat untuk shalatJ, lalu shalat sebanyak

dua raka'at pada posisi antara moqam dan Ka'bah. Setelah itu beliau

mengusap rulann, lalu keluqr seraya mengucapkan, "Innash shafoa

wal marwata min sya'aarillaah" [Sesungguhnya Shafa dan Marwa

termasuk syi'or-syi'ar AllahJ, kemudian beliau berseru, "Hendaklah

kalian mulai (sa'i) di bukit yang terlebih dahulu disebut Allah SW
dalam Al Qur'an. " (HR. An-Nasa'i)
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2575. Dari hadits Jabir RA disebutkon: Ketika Rasulullah sAW telah
mendekati Sho/b, beliau mengucapkan, "fnnash shafaa wal marwata
min sya'oarillaah" [Sesungguhnya Shafa dan Msrwa termasuk
syi'ar-syi'ar AIlahJ, kemudian mengucapkan, "Abdo'u bimaa
bada'allaahu 'a?z,a wa jalla bihi" [Aku memulai dengan apa yang
telah dimulai oleh Allah 'Azza wa jallaJ. " Maka beliau memuloi dari
bukit shafa dan naik ke atasnya hingga terlihatlah Baitullah, lalu
beliau menghadap ke arah kiblat, lalu mentauhidksn Allah,
mengagungkannya, dan mengucapkan, "Laa ilaaha illlaohu wahdah
laa syriika lahu, lahul mulku wa lahul fuamdu wa huwa ,alaa kulli
syain qadiir, laa ilaaha illa llaahu wahdah anjaza wa,dah wu
nashara'abdah wa hazamaal afuzaaba wahdah" [Tioda Tuhan selain
Alloh, Moha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, hanya milik-Nya
kehtasaan dan pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,
tiado Tuhan selain Ailah yang Maho Esa, Ia memenuhi janji-Nya,
menolang hamba-Nya, dan mengalahkan golongan-golongan dengan
sendiri-NyaJ, setelah itu beliau berdoa. Kemudian mengucapkan
bacaan yang soma sebanyak tiga knli. Setelah itu beliau turun menuju
Marwa hingga knkinya berpijak di dataran lembah, kemudian naik
lagi dan berjalan hingga sampai ke Marwa, lalu beliau melakuknn hal
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yang sama seperti yang diperbuatnya di Shafa' (HR' Muslim' Ahmad'

dan An-Nasa'i dengan maknanYa)

PensyarahRahimahullahTa,alamengatakan:Ucapanperawl

{kain yang dikenakannya tersingkap) dalam versi lain sama dengan

iengeftian berikut ini. "Kain yang dikenakannya menjadi tersingkap

l**u cepatnya beliau berjalan (berlari kecil)." Dhamir (kata ganti)

"bihi" yurrg t"rdupat dalam parkataan tersebut merujuk pada kata

..kedua lutut beliau (ar-rukbatain)", yakni bagian kain yang tersingkap

tepatnya terletak di kedua lutut beliau'

Ungkapan(SesungguhnyaAllahtelahmewajibkansa,iatas
kalian) merupakan dalil tentang kewajiban melakukan sa'i'

Demikianlah pendapat mayoritas ulama' Menurut para pengikut imam

Hanafi, kewajiban melakukan sa'i tak menyisakan ruang kompromi

(diwajibkan dengan konsekuensi denda bagi yang meninggalkannya).

Dalam Al Fatbdijelaskan bahwa landasan hukum tentang kewajiban

sa'i adalah sabda Rasulullah SAW, "Ambillah dariku tata cara ibadah

haji (manasik) untuk kalian."

AlJauharimengartikanrrcapan(innashshafaawalmarwata
min sya'aairillaah [sesungguhnya Shafa dan Marwa merupakan

sy i, ai-syi, ar Allahfi', asy- Sy a' aair adalah aktifitas-aktifitas haj i dan

segala hal yang dapat dijadikan pengetahuan untuk mentaati Allah

SWf. Mayoritas ulama berpendapat bahwa memulai dari Shafa dan

mengakhiiinya di Marwa merupakan syarat. Atha' berkata, "Orang-

or*g jahiliah melakukan hal yang sebaliknya. Hai ini menunjukkan

bahwa membaca ayat tersebut disunnahkan ketika seseorang telah

mendekati Shafa, setelah itu ia mendaki bukit Shafa lalu menghadap

kiblat, mengesakan Allah, bertakbir, mengulang-ulang doa dan dzikir

sebanyak tiga kali."
Ucapanperawi(kakibeliauberpijakdidataranlembah),

Imam Nawawi berkata, "Dalam kitab Al Muwaththa disebutkan,
,,hingga koki beliau berpiiak di dataran lembah sambil berjalan, terus

keluar dari tempat it;.- Pensyarah menjelaskan, bahwa hadits ini

menerangkan perihal anjuran berjalan cepat saat berada di dataran

lembah sampai naik lagi ke atas bukit, lalu berjalan seperti biasa dari
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jarak yang tersisa menuju Marwah. Berjalan cepat ini dianjurkan
dalam setiap putaran dari tujuh sirkuit yang dilalui setiap kali sampai
di tempat tersebut (dataran lembah), sedangkan berjalan biasa
dilakukan sebelum mencapai dataran lembah dan sesudah
melewatinya.

Ucapan perawi (di Marwah beliau melakukan hal yang sama
seperti yang diperbuatnya di Shafa), adalah petunjuk tentang anjuran
melakukan aktifitas yang sama seperti yang telah dilakukan saat
berada di Shafa, yaitu dzikir, doa, dan mendaki.

Bab: Larangan Bertahallule Setelah Sa'ir0 Selain Bagi Orang yang
Melakukan Haji Tamaffu'Il Bila Tidak Membawa Hewan

Kurban, dan Keterangan Tentang Kapan Orang yang Melakukan
Haji Tamattu'Berangkat ke Mina, serta Kapan Berihram untuk

Haji

A 9t &t.#i'J t* W Ar ;y, { g;'iju u.G *
€r.ffi 1, J';:, #i3 ,e;At:'-.JlLr#i'; t7:;;:ir, tr;i

Jii cejiltj t*:1: #rrrla q frlu :irrJ^i'r; ffi
@L iri) . rbr i; Jiry.'* ;,3r: flrr.ri,riu, #i 

.;
ZitA. Darr Aisyah M, ia berkata, "Kami pernah keluar bersama
Rasululah SAl4r dan di antara kami ada yang berihram untuk haji, ada
yang berihram untuk umrah, dan ada pula yang berihram untuk haji
dan umrah, beliau berihram haji (saja). Merekn yang berihram untuk
umrah, bertahallul setelah melakukon thawaf di Baitullah dan antara
Sha/A dan Marwa. Mereka yang berihram untuk haji atau haji dan
umrah sekaligus, tidak bertahallul sampai datangnya hari raya
Qr{ahar). " (Muttafaq'Alaih)

:" Tahollul: Melepas pakaian ihram dan penghalalan beberapa larangan.

'o So'i Berjalan dalam jarak antara bukii Shufu dun Marwa.tt Tamattu': Mendahulukan umrah daripada haji.
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2577. Dari Jabir M, bahwa ia perncih melal<sanaknn ibadah haji
bersama Rasulullah SAW saat kondisi fisik beliau tidak mendukung.

Saat itu mereka telah berihram dengan haji mufrad, lalu Nabi
berkata, "Bertahallullah dari ihram kalian dengan melaksanakan

thowaf di Baitullah dan antara Sh"fa dan Marwa, lalu bercukurlah,

kemudian bertahallul, jilu hari Tarwiyah telah tiba, makn

berihramlah untuk haji (akbar). Gantilah ihram yang telah kalian

niatkan sebelumnya menjadi mut'ah ftaji tamattu')," maka mereks

bertanya, "Bagaimana kami mengubahnya menjadi mut'ah, padahal

kami telah berihram untuk haii?", lalu beliau berkata, "Kerjakanlah

opa yang aku perintahkan. Namun aku sendiri belum halal terhadap

apa-opa yang diharamkon (karena ihrom) hingga hewan kurban

mencapai tempatnya." Maka merel<a pun melaksonkan itu."
(Muttafaq 'Alaih)

Ini merupakan dalil tentang bolehnya membatalkan ihram haji,

kewajiban sa'i, dan mencukur rambut sebagai manifestasi tahallul

dalam umrah.

2578. Dari Jabir RA, ia berknta, "Tatkala kami telah bertahallul,

Rasululloh SAW melarang komi untuk berangkat ke Mina, makn knmi
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berihram dari Abthaft. " (HR. Muslim)

2579. Dari Mu'awiyah RA, ia berkata, "Aku

SAW dengan alat cukur saat berada di Marwa.

.ol:rL*'** & ,ffi
I //

2583. Dalam riwayat Ahmad yang lain: N

t ci '- 'r,::. ,z! c z
t> "aJ :jU +r-;t-r.c 'tC

@L
mencukur rambut Nabi
" (Muttafaq'Alaih)

o , . o 1,2
:4r-l)) t,} J^>uJ
,/
mefigatakan, "di

,a,l,o
dt cts ,t

Gfu -Atr(:'effi
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2580. Dalam lafazh.,Ahmad: "Aku memotong ujung rr*Ur'rij, 
jl,

pada hari kesepuluh dengan alat cukur. Saat itu beliau masih ihram."

c / c ' 'o' u'k'ai ltuut tiltei ok trt ;# ;, *e-P' q q. r$-dt qi'-a- ot Lt'b:at'i.,(r,.. o .o1.,,(1;i ',tr'r> .4pt J-, ffiUr,:i'U;, ,:"i)t
2581. Dari lbnu (Jmar RA, bahwa ia ingin -jika sanggup-

melal<sanakan shalat Zhuhur di Mina pada hari Arafah, karena Nabi

SAW melakukan hal tersebut. (HR. Ahmad)

'j*;t ffi it J'y., * i)s fe q.t f
z,z tc,. ,r., o4, t.c i t,,.. , i1 ..(ol, ',rlg :yl: ,lJ J^>l ol)t) .,?. o-P

2582. Dari lbnu ,qbbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW

melal<sanaknn shalat Zhuhur di Mina pada hari Tarwiyah, lalu
melalrsanaknn shalat fajar di tempat yang soma pada hari Arafah."
(HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah)

.c , o 
t.o1,. 

-, c71t; ;db *.i.lt?'y.

Ut',So
abi SAW
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Mina dilaksanakan shalat lima waktu."

i*r'd,";i ,& ,!y;;i';:L ,'J$ *':, / t/t r& r
,t*;"b,Li . & i,lv \t-ilt';Ltt Jt" ;;i &'4t ,f *
irb .a:3r;i J{K';ti ,ie '; *\\iJts t.At 1:;';;:'

db
2584. Dari Abdul Aziz bin Rufai', ia berkata, "Aku bertanya kepada

Anas, 'Beritahukanlah kepadaku tentang sesuatu yang engkau ingat

dari Rasulullah SAW, di mana beliau menunaikan shalat Zhuhur poda

hari Tarwiyah?', maka ia meniawab, 'Di Mina,' kemudian aku

bertanya lagi, 'Di mano beliau melaksanaan shalat Ashar pada hari
Nafar?' kemudian ia menjawab, 'Di Abthah.' Lalu ia mengatakan,

'Kerjakanlah sebagaimana yang dilakukan oleh para pemimpin

kolian. "' (Muttafaq'Alaih)

f;r;i- ,; dtrto; .t-itt i';- orE 11 :Ju lre ?*"e.
iryt, **$'.A\ ;PtArJ:* ffi I' J';:, 4rt €r,
t ,o I zz o llq-F -p d *]?: ,jAt'.Ab & r'}r'c5J i ,:};irtt
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' 
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2585. Dalam hadits Jabir, ia menuturkan, "Saat hari Tarwiyah tiba,

mereko berangkat ke Mina untuk melal<sanaknn ibadah haji, waktu itu
Rasulillah SAW berkendaraan. Di tengah perjalanan beliau

melakukan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Subuh, lalu
singgah sebentar sampai terbitnya matahari. Lalu beliau menyuruh

untuk mendirikan tenda di |lamrah. Setelah itu Rasulullah SAW

meneruskan perjalanan hingga sampai di Masy'ar Al Haram. Orang-

orang Quraisy sungguh menyal<sikan beliau singgah di tempat itu,

persis seperti yang mereka lakukan dqhulu pada masa jahiliyyah.

Beliau terus melonjutkan perjalanannya sampai tiba di Arafah, lalu
beliau dapoti telah didirikan tenda unluknya di Namrah, lalu turun di
tempat itu. Tatkala matahari telah condong ke barat, beliau meminta
qashwa (nama unta beliau), kemudian menungganginya dan pergi ke

dataran lembah. Di tempat tersebut beliau menyampaikan khutbahnya

kepada orang banyak, "Sesungguhnya darah dan hartq kalian haram
atas knlian, seperti diharamknnnya hari kalian, bulan kalian, dan

negeri kalian ini. " (Diringkas dari riwayat Muslim)
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

(mereka yang berihram untuk umrah bertahallul setelah melakukan
thawaf di Baitullah dan antaru Shofa dan Marwa), merupakan

legitimasi tekstual bagi pandangan mayoritas ulama, bahwa orang

yang melakukan umrah tidak diperkenankan bertahallul sebelum

merampungkan aktifitas thawaf dan sa'i.

Ucapan perawi (mereka telah berihram dengan hoji
mufrad2, lalu Nabi berkata, "Bertahallullah duri ihram kalian"),
menurut pensyarah sama dengan pengertian berikut, yakni

"Konversikanlah haji kalian menjadi umrah, dan bertahallullah setelah

melaksanakan thawaf dan sa'i."
Ucapan perawi (Aku mencukur rambut Nabi SAW dengan

alat cukur saat berada di Marwa), kemungkinan besar terjadi pada

saat umrah qadhiyyah di Ji'ranah.

Ucapan perawi (Beliau melaksanukan shalat Zhuhur di

'' Hu.li lfrad: Ihram haji terlebih dahulu dari miqatnya, terus diselesaikan pekerjaan
haji, kemudian berihram untuk umrah.

-
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Mina),pensyarahmenjelaskanbahwahaditstersebutmerupakan
petunjuk tentang anjuran melaksanakan shalat Zhuhur di Mina pada

hari Tarwiyah bagi orang yang yang menunaikan ibadah haji'

Kesimpulan ini teiah menjadi konsensus para ulama. An-Nawawi

berkata, ,,Disunnahkan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji

untukmenginapdiMinapadamalamtersebut,yaitumalamke
delapan bulan Dzulhijjah. Kendati demikian, bermalam di tempat

tersebut bukan *.*puk* rukun haji dan tidak diwajibkan, karena itu

menurut kesepakatan ulama, jika seseorang meninggalkannya ia tidak

dikenakan denda.

Bab: Berjalan dari Mina ke Arafahl3, wukuf di Arafah, dan

Hukum-Hukum yang Terkait dengannya

',r',:t1-rG',*', d';?- ,'Jo /'* i f 'r!) i r;'''*
|JJtffi'ult e';#'&'*5 ,*tf -:Bt iYa
#) i'gi x'$Jit K1,y # * #',fr ok

(y
2586. Dari Muhammad bin Abu Bakar bin 'Auf, ia berkata, "Aklt

bertanya kepada Anas -ketika kami berjalan dari Mina menuju Arafah

di waktu pagi- tentang talbiyah, bagaimana kalian melakukan hal itu

saat bersama Rasulullah sAW?", maka ia menjowab, "Ada orang

yang bertatbiyah melantunkan talbiyah, dan beliau tidak mengingkari.

Ada juga orang yang bertakbir mengagungkan Allah' dan beliau tidak

mengingkari. " (Muttafaq'Alaih)

:. . .ot t, "1,A-4 e",a), '* t |rffi I' J';', t:rb :J$'; it *
,-, Ji;iir ,u1i iFe3i;'J'*i'r Jte'i'r l'r-

13 Arafah: ..Gunung pengenalan,'yang terletak 12 mil dari kota Makkah.
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2587. Dari lbnu (Jmar RA, bahwa Rasulullah SAW beraro{ a*,
Mina saat pagi buta di hari Arafah setelah melal<sanakan shalat
Subuh. Tatknla tiba di Arafuh, beliau turun di Namrah -tempat sang

Imam berpijak untuk turun ke padang Arafah-. Ketiko waktu Zhuhur
teloh tiba, beliau menjamak shalat Zhuhur dan Ashar. Setelah itu
beliau menyampaikan khutbahnya kepada orang banyak. Selepas itu
beliau berangkat, lalu wukuf di tempat wukuf di padang Arafaft. (HR.

Ahmad dan Abu Daud)

'J';:r'*;i :'Js'GAt t! i {.,G u ,/)l ;. ;;i ;;j'-b'*
;\,yt'J';t, t ,li!; -rfut J\c; t- Pj;rurffi I'
'J;6 

^rr, ,'o^^i'qi:6 ;*t; i;ki ,,;r'{*'u;
,- :W it )]*,r'Jw rO ,t e)fit ,* t') ry,f e
* ut'J:i;VG; 

"'t ei ,h b ,j)') :* tilb'r4:,
I . or, t,1,, t. o.? t., t", .'. tl.

(gJ"-Jl a.*) i*^>.Jl oljl) .ait -;cJi 
t ,,-

2586. Dari Urwah bin Mudharris bin Aus bin Haritsah bin Lam Ath-
Tho'i, ia berkata, "Aku menghampiri Nabi SAW soat berada di
Muzdalifuh, sementara beliau hendak keluar untuk melal<sanakan

shalat. Kemudian aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku

datang dori bukit Tha'i. Perjalanan yang aku tempuh cukup berat
sehingga aku merasa lelah. Demi Allah, tak aku lewati perbukitan
kecuali aku berhenti padanya, maka apakah aku mendapatkan haji?'
Rasulullah SAW kemudian menjawab, 'Siapa yang ikut shalat
bersama kami dan wukuf bersama kami hingga selesai, sedangkan

't.o'1 s.,o1

d ri, l.1w ll
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sebelumnya ia telah wukuf di Arafah baik malam ataupun siang hari,

maka sempurnalah hajinya dan telah terhapus kotorannya'"' (HR'

Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)
Hadits ini merupakan hujjah bahwa waktu siang di Arafah

secara keseluruhan merupakan waktu yang dapat digunakan untuk

wukuf.

.4't W ir'J'i', r;i y ,yi i a( ri ;; ; y*-')t r^, *
,L "dI ir; :; :i';';it :4;>\i- lrtX ';G ,;';:C a;; ',-$()
; 

-; --' Lr - J (: =,

,u i';'€'ii-? ,r 9(: 
tx e ;(1 

't,ii u Pt L'*'&
;Lt .A q,J.>*, o!r?, &'i\:v'.'.!e v't ,* C\

(;"Ar
2587. Dari Abdurrahman bin Ya'mur, bahwasanya para penduduk

Nejd telah datang kepada Nabi sAW sewoktu beliau wukuf di padang

Arafah, lalu mereks menanyakan sesuatu kepada beliau. Beliau

kemudian memerintahkan seseorang untuk berseru "Haii adalah

(wukufl di Arafah, siapa saja yang datang pada malam jama'ta

sebelum matahari terbit, mako ia telah memperoleh waktu (haii) yans

sah, lalu menginap di Mina selama tiga malam, barangsiapa yang

ingin cepat bergegas (dari Mina) sesudah dua hari, makn tiada dosa

baginya, dan barangsiapa yang ingin mengakhirinya, maka tiada pula

dosa baginya. " Lalu beliau membonceng seseorang untuk

menyerukan hal tersebrzf. (HR. Imam yang lima)

, .t. t o.1..

+A \2e)) " 
tz .zrz t o.1.-

U3'; (# "i'-p't t:4r ''5)j

a2 ar

tSl c1W 3e

E9 'e.

t:i1 L'-# :Jv W it'J'y,.ttf:'tv';tW dj
I cr.

^-..A.> 
q

(-J

'o Malam Jama': Malam kesepuluh.
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2588. Dari Jabir M, bahwo Rasulullah SAW bersabda, "Aku
menyembelih di tempat ini, seluruh tempot yang terdaput di Mina
adalah tempat untuk menyembelih, maka menyembelihlah di tempat
kaliqn. Aku melakukan wulatf di tempat ini, seluruh bagian dori
padang Arofah adalah tempat untuk berwukuf. Aku berhenti di tempat
ini, seluruh jama' (nama sebuah tempat di Muzdalifah) adalah tempat
untuk persinggahan (wukufl. " (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud)

."rt'rU,bk /Likt,*, ,;:; U.i'';'r, fG il',
258g.Ibnu Majah dan Ahmad meriwayatkan hadits serupa dengan
redaksi berikut: "Semua lembah don jalan di Makkah adalah tempat
untuk berkurban."

lcz o..,i.: '
, *L 42Jr- ,r.e ) cr>lslSaJ - - _lJ.,
S .,, z I z cl . . c

et, "*i q+ a's,L. it!r'

2590. Dari Usamah bin Zaid. Ia berknta, "Aku dobonceng oleh
Rasulullah SAl4 ketika tiba di Arafah, beliau kemudian mengangkat
kedua tangannya seraya berdoa, namun unta yang dikendarainya
membungkuk hingga tali kekangnya terlepas, maka beliau
menggenggom tali kekang itu dengan salah satu tangannyq,
sementara tongan yang satunya lagi menengadah." (HR. An-Nasa'i)
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2591. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata,
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,,Doa yang paling sering diucapknn oleh Nabi sAW pada hari Arafah

adalah: 'Laa ilaaha illallaah wahdahu laa syariiku lahu, lahul

mulku wa lahul hamdu, bi yadihil khair wa huwa'alaa kulli syai'in

qadiir' fTiada Tuhan selain Allah, Dia Esa dan tiada sekutu bagi-

Nya, milik-Nyalah kerajaan dan pujian, ditangan-Nyalah segala

kebaikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatuJ. " (HR'Ahmad)

(, ?j ,i-p {;-ia:,,clrst * i,Su @ 4t"oi ,W1'qu'-ir,

3r--jir xi ,xi"c;p \ ;:rL')ir lt it't :$ ,4, t40 6i'i
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2592. At-Tirmidzi meriwayatkan hadits serupa dengan redaksi: Bahwa

Nabi SAW bersabda, "sebaik-bailvtya doa adalah doa pada hari

Arafah, dan sebaik-bailcrtya ucapanku dan ucapan para nabi

sebelumku adalah: "Laa ilaaha illallaah wuhdahu laa syariika lahu,

tahul mulku wa lahul fuamdu wa huwa 'aloa kulli syai'in qadiir

[Tiada Tuhan selain Allah semata, tiada selattu bagi-Nya, milik-

Nyalah kerajaan dan pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala

sesuatuJ. "
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2593. Dari Salim bin Abdullah, bahwa Abdullah bin umar

menghampiri Hajjaj bin Yusuf pada hari Arafah tatkala matahari

tergelincir, saat itu aku bersamanya. Kemudian Abdullah bin umar

berkata, "Berangkatlah jika engkau ingin mengikuti sunnah." Lalu ia
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(Hujjaj bin Yusufl bertanya: "Soat inikah?", "Yo" sahut lbnu Umar.

Salim kemudian berkata, "Maka aku katakan kepada Hajjaj, "Jika

engkau ingin mengikuti sunnah, perpendeklah khutbah dan
percepatlah shalat." Ibnu Umar kemudian menyambut, "Benar apa

1,ang ia kotakan. " (HR. Al Bukhari dan An-Nasa'i)

"-:^ iui i ,;bt J:, i>t, ;rii ,; ,rrili ; ,:Xi ^aat

dtfut|il"plst
2594. Dari Jabir RA, bahwq Nabi SAW pergi ke tempat wukuf di
Arafah, kemudian beliau menyampaikan khutbah pertama, setelah itu
Bilal melantunkon odzan, lalu beliau melanjutkan khutbah kedua.

Setelah khutbah selesai, Bilal kembali menyerukan iqamah, kemudian
beliau melqksanakan sholat Zhuhur terus langsung berdiri untuk
melanjutkan shalot Ashar. (HR. Asy-Syaf i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(Rasulullaft SAW beranjak dari Mina di waktu pagi setelah shalat
Subuh pada hari Arafah) mengilustrasikan sebuah kisah bahwa
beliau berangkat dari Mina persis setelah beliau rampung
melaksanakan shalat Subuh. Namun, dalam bab sebelumnya telah
disebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, bahwa beliau
beranjak setelah matahari terbit. Hadits yang terakhir ini
menjustifikasi kesahihan argumentasi yang menyatakan bahwa sunnah
yang harus diikuti adalah tidak beranjak dari Mina sebelum terbitnya
fajar. Ketentuan ini diriwayatkan oleh seluruh imam ahli hadits.

Ucapan perawi (Beliau turun dari Namrah, yaitu tempat sang
Imam berpijak di padang Arafah), berkaitan dengan hadits ini, Ibnu
Al Hajj Al Maliki menjelaskan bahwa tempat yang dimaksud adalah
al araak. Menurut Al Mawardi, disunnahkan turun ke ke padang

Arafah melalui Namrah, karena Rasulullah SAW turun dari tempat

,)t W Ut .t' ils /,e ,r
Ur ^-i'";,J\.t\i'J,irli

Mukhtashar lYatlul Authar - 585



tersebut, yaitu bukit yang menjorok ke dasar lembah, terletak di

sebelah kanan orang yang hendak menuju ke Arafah.

Ucapan perawi (Ketika waktu Zhuhur telah tiba, beliau

menghentikan perjalanannya, kemudian menjamak shalat Zhuhur

dan Ashar. Setelah itu beliau menyampaikan khutbahnya kepoda

orang banyak),Ibnu Mundzir menyuguhkan sebuah komentar tentang

hadits ini, ia menandaskan bahwa para ulama telah sepakat bahwa

sang Imam menjamak shalat Zhuhur dan Ashal di Arafah bersama

orang-orang yang mengikutinya. Namun menurut para pengikut imam

Syafi,i, tidak diperbolehkan menjamak shalat Zhuhur dan Ashar

kecuali bagi mereka yang menempuh jarak sejauh enam belas farsakh

(antara tempat tersebut dengan negeri tempat tinggalnya), bagi mereka

yang menempuh jarak sejauh ini, selain diperkenankan menjamaknya

juga diperbolehkan mengqasharnya. Pendapat seperti ini tidak dapat

dibenarkan, karena Nabi pada saat itu menjamak shalat dan

membiarkan orang-orang yang hadir bersamanya, baik penduduk

Makkah maupun non-Makkah, mengikuti hal tersebut. Beliau sama

sekali tidak menyuruh mereka untuk meninggalkan jamak dan qashar

serta tidak berkata "sempurnakanlah shalat, karena kita sdalah

musafir." Seandainya beliau tidak memperbolehkan mereka untuk

menjamak shalat, beliau tentunya akan menyuguhkan keterangan

kepada mereka. Menunda penjelasan saat dibutuhkan adalah sebuah

sikap yang tidak dibenarkan. Tak seorang pun para pendahulu kita

yang memperselisihkan perihal menjamak shalat di Arafah dan

muzdalifah, malah mereka mempertegas bahwa tak seorang pun dari

mereka yang hadir pada saat itu tidak menjamak shalatnya. Dalam

kitab Bidyat At Mujtahid Ibnu Rusyd menyatakan: "Mereka berselisih

paham, apakah sang Imam mengqashar shalat ketika berada di Mina
pada hari Tarwiyah, di Arafah pada hari Arafah, dan di Muzdalifah

pada hari Nahar, atau di salah satu dari tempat tersebut." Dalam Al
Hady Ibnu Al Qayyim menegaskan, bahwa Rasulullah SAW turun di

Namrah kemudian menyampaikan khutbah di Arafah. saat singgah di

Arafah ini, beliau menyampaikan khutbah hanya satu kali, bukan

dengan dua khutbah di mana terdapat jeda duduk di antara keduanya.
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Setelah selesai menyampaikan khutbah, beliau menyuruh Bilal untuk

melantunkan azdan, kemudian beliau melaksankan shalat Zhuhur dua

raka'at dengan memperpendek bacaannya, lalu langsung berdiri untuk
melakukan shalat Ashar sebanyak dua rak'at. Dapat dipastikan bahwa

penduduk Makkah mengikuti jejak beliau pada saat itu, mereka

mengqashar dan menjamak shalat, beliau sama sekali tidak menyuruh

mereka menyempurnakan shalat atau melarang mereka menjamaknya.

Adapun pendapat sebaliknya yang mengutip perkataan beliau,

"sempurakanlah shalat, sesungguhnya kita adalah musafir",

sesungguhnya telah terjebak ke dalam kubangan kesalahan yang maha

dahsyat dan selubung prasangka yang teramat buruk. Sesungguhnya

Rasulullah SAW mengekspresikan ucapan tersebut pada saat

penaklukan Makkah tatkala mereka tinggal di rumahnya masing-

masing.

Ucapan perawi (Beliau menyampaikan khutbahnya kepada

orang banyak), menjelaskan bahwa beliau menyampaikan khutbah

tersebut setelah selesai melaksanakan shalat.

Ucapan perawi (Baik malam otaupun siang hari, maka
sempurnalah hajinya). Dengan berpedoman pada hadits ini, Ahmad

bin Hambal berpendapat bahwa waktu wukuf tidak hanya dikhususkan
pada saat matahari telah condong ke arah Barat, namun dimulai sejak

terbitnya fajar pada hari Arafah sampai merekahnya matahari pada

hari raya (Idul Adha). Menurutnya, lafazh siang dan malam secara

mutlak mengindikasikan keseluruhan waktu siang dan malam. Kendati

demikian, menurut mayoritas ulama, hadits yang mengisyaratkan

bahwa pengertian siang adalah waktu setelah tergelincimya matahari,

memperoleh landasan afirmatifnya pada sebuah kenyataan historis
bahwa Nabi SAW dan para khulafa Ar-Rasyidin tidak pernah

melakukan wukuf kecuali setelah matahari tergelincir. Tak diperoleh

keterangaan satu pun bahwa beliau berwukuf sebelum matahari

condong ke arah Barat. Pandangan ini sesungguhnya berangkat dari

sebuah paradigma bahwa hubungan korelasional antara aktifitas
tindakan dengan momentum waktu saat terjadinya peristiwa bersifat

mutlak.
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Sabda beliau (Dan telah tehapus kotorannya), adalah

kepastian bahwa orang tersebut telah melaksanakan ketentuan-

ketentuan ibadah haji (manosik) seperti yang telah ditetapkan.

Menurut pendapat yang paling populer, kotoran (at-tafast) adalah hal-

hal yang boleh dilakukan oleh orang yang ihram setelah waktu halal

tiba, seperti memotong rambut, mencukur bulu kemaluan, mencabut

bulu ketiak dan lain sebagainya yang merupakan perkara fithrah,

termasuk membersihkan badan serta pelaksan&m seluruh ketentuan

haji (manasift), karena tanpa malakukan hal itu penghapusan kotoran

belum dapat terealisir. At-Tafast secara etimologis, berarti al waskh

atau al qadzar, yaitu kotoran.

Sabda beliau (Haji adalah (sukuJ) di Arafah),yakni haji yang

sah adalah haji bagi orang yang menyaksikan hari Arafah. At-Tirmidzi
meriwayatkan bahwa Sufuan Ats-Tsauri berkata, "Menurut para

satrabat Nabi yang berpengetahuan luas, hadits 'Abdurrahman bin
Ya'mur ini menegaskan bahwa orang yang tidak melakukan wtrkuf di
Arafah sebelum fajar, maka hajinya dianggap tidak sah. Jika

seseorang datang setelah terbitnya matahari, maka hajinya tak

terpenuhi. Dengan demikian, ia hanya melaksanakan umrah. Karena

itu, wajib baginya untuk mengulang kembali ibadah haji pada tahun

berikutnya. Ini adalah pendapat Syafi'i, Ahmad, dan yang lainnya.

Sabda beliau (Siapa saja yang datang pada malam iama),
yang dimaksud dengan malam jama'adalah malam saat para jema'ah

haji menginap di Muzdalifatr. Menurut pendapat Jumhur, pelaksanaan

wukuf pada waktu itu dapat dilakukan di salah satu lokasi di Arafah,

kendatipun hanya sebentar.

Sabda beliau *ayyaamu tninaa (hari-hari di Mina)"
dirafa'kan karena statusnya sebagai mubtada', sementara khabamya

adalah "tsalaatsatu oyyaam (selama tiga hari)", yakni hari pada

tanggal ll, 12, dan 13, hari tasyriq, atau hari-hari saat melempar
jumrah, yaitu tiga hari setelah hari ruya. Menurut kesepakatan

mayoritas, hari hari ruya (Nahar) tidak temasuk ke dalam tiga hari itu.

karena itu, tidak diperkenankan meninggalkan Mina (nafar) pada hari

kedua hari raya.
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Sabda beliau (Aku menyembelih di tempat ini, maka seluruh
tempat yang terbentang di Mina adalah tempat untuk
menyembelift). Sudah menjadi kesepakatan para ahli hadits bahwa
setiap tempat di Mina adalatr tempat yang sah untuk menyembelih
kurban. Kendati demikian, menurut Syaf i, tempat yang lebih utama
adalah posisi tempat Rasulullah SAW menyembelih kurban, tepatnya

di sisi Jumratul 'Ula dekat masjid Mina. Ibnu At-Tin menyatakan

bahwa jangkauan area Mina terbentang dari lembah Muhassir sampai

Aqabah.

Sabda beliau (aku wukuf di tempat inf, yaitu di hamparan

padang sahara. Seluruh bagian di tanatr Arafah dapat dijadikan sebagai

tempat wukuf. Para ulama telah bersepakat bahwa siapa pun yang

berwukuf di sembarang tempat asalkan masih termasuk bagian dari
padang Arafbh, maka wukufnya dianggap sah. Limit teritoriai Arafah
mencakup empat titik, yaitu pertamo, persimpangan jalan sebelah
Timur, kedua, ujung lembah yang terletak di belakang dataran rendah,
ketiga,lembahlembah yang terletak di sebelah kiri yang menghadap
ke arah Ka'bah, dan keempar, bukit 'Urnah. Seluruh tempat ini,
termasuk Namrah, bukanlah bagian dari Arafah maupun tanah yang
diharamkan.

Ucapan perawi (Beliau mengangkat kedua tangannya),
mengisyaratkan bahwa Arafah adalah hamparan area tempat
disyari'atkannya mengangkat kedua tangan sambil berdoa.

Bab: Berangkat ke Muzdalifah, Kemudian Menuju ke Mina dan
Hal-Hal yang Berhubungan dengannya

2595. Dari Usamah bin Zaid, balwasanya tatkala Rasulullah SAW
meninggallan Arafah, beliau mempercepat langkahnya, lalu ketikn
sompai di dataran perbukitan gerak langlmhnyo semakin dipercepat.
(Muttafaq 'Alaih)
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Rasulullah sAW- bahwa pada sore hari Arafah dan pada pagi hari,

tatkala mereka bertolak, beliau berkata "Hendaklah kalian tenang."

sambil mengekang untanya. Kemudian beliau masuk ke Muhassir

setelah dari Mina. Lalu beliau berkota, "Hendaklah kalian

mengambil batu kerikil untuk melontar iumrah. " (Riwayart Ahmad

dan Muslim)
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2597. Dalam hadits riwayat Jabir disebutkan: Setibanya Nabi SAW di
Muzdalifah, beliau melal<sanakan shalat Maghrib dan Isya dengan

satu kali adzan dan dua iqamah, beliau tidak menyelangnya dengan

2596. Dori Al Fadl bin Abbas RA, -saat itu ia dibonceng oleh
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shalat apa pun di antara keduanya, lalu beliau berbaring sampai

fajar menyingsing, beliau kemudian malal<sanakan shalat Subuh

setelah fajar benar-benar terbil', dengan sstu adzan dan satu iqamah-

Setelah itu beliau menaiki untanya sampai tiba di Masy'aril Haramts,

kemudian menghadap kiblat sambil berdoa, bertakbir, bertahlil, dan

mengesakan Allah. Beliau masih wukuf hingga matahari menguning,

lalu berangkat sebelum matahari terbit, hingga beliau sampai di

lembah Muhassir, beliau bergerak sedikit, kemudian menempuh jalan

tengah yang tembus sampai Jumratul Kubra. Beliau terus mendekati

jumroh yang terletak di sebelah pohon, kemudian melontarnya

dengan tujuh batu sambil mengucapkan takbir di setiap lontaran.

Beliau melemparnya dari dataran lembsh, setelah itu beralih lce arah

tepat penyembelihan. (HR. Muslim)

2508. Dari Umar RA, ia berkata, "Orang-orang iahiliah tidak

bertolak dari Jama' hingga terbitnya matahari. Setelah matahari

terbit mereka akan berkata, 'Gunung Tsabir telah bersinar.' Lalu
Rasulullah SAl4l ingin menyelisihi mereka, moka beliau berangkat

sebelum matahari terbit. " (HR. Jama'ah kecuali Muslim)

'r:f $ ; O;i :a1*t7 itt)'r-3f iL)
25gg. Dalam riwaiat efr*ui dan Ibnu fufu3ut air"Ur,tt*
redaksi: "Gunung Tsabir telah bersinar, mari kita berangkat."

rs Masy'ar: Suatu tempat yang terletak antara Arafah dan Mina. Di tempat ini
mereka yang sedang menunaikan ibadah haji bermalam untuk shalat dan

mengumpulkan batu-batu kerikil yang keesokan harinya mereka lontarkan

kepada Jumrah.

'q.,f
dengan
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2600. Dari Aisyah RA, ia menceritakan, bahwa

perempuan yang tantbun, ia meminta izin kepada

untuk meninggalkan Jama' di malam hari,

m e n g i z i nkanny a. (Muttafaq' Al aih)
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2601. Dari lbnu Abbas RA, ia berkata, "Aku termasuk orang yang

mendatangi Nabi SAll pada malam Muzdalifah di antara para
keluarganya yang lemah. " (HR. Jama'ah)

. l-t q {61 g,oti W }nt J'",, oi ,:,; it ,f
t.o I s..

(J^>t ol-9-2)

2602. Dari Umar M, bahwa Rasulullah SAI( telah mengizinkan

keluarganya yang lemah untuk meninggalkan Muzdalifah pada malam

hari. (HP.. Ahmad)
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2603. Dari Jabir nq, iot*, Rasulullah SAW berhenti di lembah

Muhassir don menyuruh mereka untuk melontar dengan batu kerikil.
(HR. Imam yang lima, dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: A/ 'Anaq

dengan fathah dan huruf nun, artinya berjalan dengan tempo antara

lambat dan cepat (moderato).

Kata "fajwoh" berarti tempat yang luas, sedangkan kata
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" nos hs ho" berarti mempercepat gerak melangkah.

Ibnu Abdil Barr menyatakan bahwa hadits ini berbicara

tentang mekanisme menempuh perjalanan tatkala meninggalkan
Arafah menuju Muzdalifah lantaran bergegas hendak melaksanakan

shalat, karena shalat Maghrib harus dijamak berbarengan dengan

shalat Isya di Muzdalifah. Oleh karena itu, dikombinasikanlah dua

bentuk kemaslahatan, yaitu melangkah dengan tempo sedang dan

tenang di tengah kondisi bejejalan dan mempercepat langkah ketika
kondisi lowong tanpa desak-desakan.

Ucapan perawi (beliau mengekang untanya...) secara

gamblang mengilustrasikan suatu kondisi yang padat karena orang-
orang saling berdesakan.

Ucapan perawi (beliou menghadap kiblat...) merupakan
keterangan tentang anjuran menghadap ke arah kiblat saat berada di
Masy'aril Haram seraya berdoa, bertakbir, bertahlil, bertauhid, lalu
wukuf, setelah itu langsung meneruskan perjalanan dan meninggalkan
tempat itu sebelum matahari merekah. Kalangan para ahli ilmu,
seperti Mujahid, Qatadah, Az-Zuhri, dan Ats-Tsauri berpendapat

bahwa siapa yang tidak berhenti untuk singgah di Masy'ar Al Haram,
maka ia telah mengabaikan nusuk, karenanya wajib dikenakan dam
(denda) atasnya. Keterangan ini berasal dari Abu Hanifah, Ahmad,
Ishaq, dan Abu Tsaur.

Ucapan perawi (beliau mempercepat perjalanannya) yakni
mengayuh langkahnya dengan cepat. Artinya, siapa yang ingin
menempuh perjalanan menuju lembah Muhassir, ia mesti memacu
hewan yang ditungganginya jika berkendaraan atau mempercepat
langkahnya jika ia berjalan kaki. Adapun modus disyari'atkannya
mempercepat langkah perjalanan, yaitu karena dahulu orang-orang
Arab pemah singgah di tempat tersebut sambil mengelu-elukan nenek

moyang mereka. Karena itu ajaran syari'at berupaya membedakan diri
dari mereka.

Ucapan perawi (Tsabiir) adalah sebuah gunung besar yang

sangat populer di kota Makkah. Hadits ini menjelaskan tentang
ketentuan untuk menyelesaikan wukuf di Muzdalifah sebelum
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matahari terbit.
Ucapan perawi (sebagian keluarganya yang lemah) adalah

para wanita, anak-anak, dan para pelayan. Hadits ini menjadi landasan

tentang diperkenankannya meninggalkan Muzdalifah sebelum

matahari terbit atau sebagian dari waktu malam bagi mereka yang

lemah.

Bab: Melontar Jumrah Aqabah pada Hari Nahar dan Tata
Caranya

# -J;rt?';;;;tW 4tst:Ju /,e *
(;,;sr*"\ .i.;3lt ar;

2604. Dari Jabir M, ia berkata, "Pada hari nahar (hari raya),'Nabi

SAW melempar jumrah di woktu dhuha, namun setelah itu dilakukan

saat matahari telah tergelincir. " (Dikeluarkan oleh Jama'ah)
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2605. Dari Jabir RA, ia berkata, "Aku melihat Nabi SAW melontar

jumrah dari atas kendaraan yang ditungganginya pada hari raya, lalu

beliau bersabda, 'Hendaklah kalian mengikuti cara beribudah seperti

yang aku lakukan ini, korena sesungguhnya aku tidak mengetahui

apakah aku masih akan dapat mengerjakan haji lagi setelah ini."'
(HR. Ahmad, Muslim, dan An-Nasa'i)
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2606. Dari lbnu Mas'ud RA, bahwa ia tiba di Jumratul Kubra, posisi

Baitullah berada di arah kirinya dan Mina di arah kananrrya, lalu
beliau melontar sebanyak tujuh kali dan berkata, " Beginilah cara

melontar yang dilakukan oleh orang yang diturunkan podanya surah

Al Baqarah. " (Muttafaq'Alaih)

260..DaramriwayatMuslima*.uuturf,]nt;::.':;#)
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2608. Dalam riwayat Ahmad disebutkan: Ia tiba di Jumratul Aqobah,

lalu melontar dari dasar lembah dengan tujuh kerikil -saat itu ia di
atas kendaraon- sambil melantunkan takbir dalam setiap lontaran,

kemudian berdoa: "Allaahummaj'olhu hajjan mabruuran wo
dzanban maghfuuran [Ya Allah, jadikanlah ini sebagai haji yang
mabrur dan dosa yang diampuniJ. " Setelah itu beliou berknta, " Di
sinilah berdirinya orong yang diturunkan padanya surah Al
Baqarah."

;i"Jr ;3 i.'^ati ffi ,l,r J';:, ats :Jv a& ;tt *
,-? fr'; i ,',ii ,i'kr r;u.li & $i ,* a tl ?t:;,

:^:J;it'rt:r:) .&ttI6
2609. Dari lbnu Abbas RA, ia berkata, "KamL komunitas Bani Abdul
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Muththatib, menemui Rasulullah SAW setelah dari Jama', lalu beliau

berkata, 'Wahai anak-anakku, ianganlah kalian melontar jumrah

hingga motahari terbit. "' (HR. Imam yang lima)

& i.;At r;'; l ,i6r *i 'e ?y ,^a;ti ,!q$]t'^*')
.p\'jP:

2610. Riwayat tadi dishahihkan oleh At-Tirmidzi, adapun lafazh At-

Tirmidzi: Golongan lemah keluarganya datang, lalu beliau bersabda,

"Janganlah kalian melempar jumroh hingga matahari terbit'"

a*-,:r'6:j ,;)t ..4'*j^. ?t.W'dt',y'ri,Uu uy ,f
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2611. Dari Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW mengirim Ummu

salamah pada malam nahar. Maka ia (Ummu salamah) melontar

jumrah sebelum fajar kemudian berlalu dan berangkat (ke Makkah).

Hari itu adalah giliran beliqu bersamanya' " (HR. Abu Daud)
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2612. Dari Abdullah -budak Asmo-, bahwa pada malam iama' Asma

turun ke Muzdalifah, lalu melal<sanakan shalat sebentar, kemudian

berkata, "Wahai anakku, apakoh bulan telah bersembunyi?" muka

aku menjmuab, "Belum", maka ia kembali shalot, kemudian bertanya

lagi, "Wahai anakku, apakon bulan telah terbenam?", maka aku

menjawab, "Belum", kemudian ia shalat lagi, lalu berkata, "Wahai

anakku, apakah bulan telah lenyap?", aku menjawab jawab, "Y(1",

lalu ia berkota, "Mari kita berangkat." Maka kami pun berangkat,

kemudian ia melontar jumrah, lalu pulang dan melalrsanaknn shalat

Subuh di tempatnya. Aku bertanya kepadanya; "Wahai majikanku,

mengapa kita berangkat di akhir malam yang masih gulita", maka ia

berknta, "Hai anakku, sesungguhnya Rasulullah SAW telah

mengizinkannya untukyang lemah. " (Muttafaq 'Alaih)

tc ..1 c 61r,o, ,t-t'j (j>uJt lr- ,g

2613. Dari lbnu Abbas M, bohwa Rasulullah SAW pernah mengirim
ia bersama keluarganya ke Mina untuk melempar jumrah tepat pada
saatfajar hari raya menyingsing. (HR. Ahmad)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Yang dimaksud

dengan al jumrah dalam hadits di atas adalah Jumrah Aqabah.

Sedangkan kalimat "Pada hari nahar (hari raya), Nabi SAW
melempar jumrah di waktu dhuha", merupakan keterangan tentang

waktu yang paling baik untuk melontar jumrah. Namun, terdapat

perbedaan perspektif tentang waktu melempar jumrah sebelum fajar.

Menurut Asy-Syaf i, boleh mendahulukannya dari sebagian malam.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Atha, Thuwaisy, dan Asy-
Sya'bi. Sementara kalangan Hanafiyyah, Ahmad, Ishaq dan mayoritas

ulama berpendapat bahwa beliau tidak melontar jamrah Aqabah

kecuali setelah terbitnya matahari. Kendati demikian, melontar jumrah

sebelum matahari terbit dan setelah fajar menyingsing diperbolehkan,

tetapi jika melontamya sebelum fajar (Subuh), maka harus diulang
kembali. Kelompok yag memperbolehkan melempar jumrah sebelum
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fajar menyingsing berpegang pada hadits riwayat Asma'. Namun

sebenarnya ketentuan itu ditujukkan bagi wanita secala khusus' Ibnu

Mundzir berkata, "Ketentuan yang disunnahkan adalah, tidak

melontar kecuali setelah terbitnya matahari sebagaimana dilakukan

oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, tidak diperkenankan

melontar sebelum fajar menyingsing karena menyimpang dari

ketentuan sunnah. Namun demikian, orang yang melontar pada waktu

tersebut (sebelum fajar) tidak terkena kewajiban untuk mengulangnya

kembali, jika tak seorang pun yang memberitahukan kepadanya

tentang ketidakbolehannya." Dalil ini menegaskan bahwa waktu

melontar setelah terbitnya matahari berlaku bagi mereka yang tidak

memperoleh rukhshah (dispensasi). Sedangkan mereka yang

mendapatkan keringanan, seperti wanita dan orang-orang lainnya yang

lemah, boleh melakukannya sebelum itu. Kendati demikian, telah

disepakati bahwa mereka tidak diperkenankan melakukannya di awal

malam hari raya.

Kalimat "li ta'khudza (hendaklah kalian ikuti)" menggunakan

hnruf lam yang dikasrahkan. An-Nawawi berkata, "la merupakan

muara dari segala perkara, artinya jadikanlah ia sebagai manasik

(panduan) bagi kalian. Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh selain

Muslim juga menyatakan hal yang sama. Beginilah pengertian hadits

tersebut, "sesungguhnya segala perkara yang telah aku lakukan dalam

ibadah haji, baik perkataan, perbuatan, maupun keadaan, merupakan

urusan-urusan dan sifat-sifat haji. Artinya, terimalah, peliharalah,

amalkanlah, dan ketahuilah." An-Nawawi dan yang lainnya

berpendapat bahwa hadits ini merupakan sumber otoritatif tentang

manasik haji. Kedudukannya sama dengan sabda Nabi SAW tentang

shalat; "shalatlah, sebagaimana kalian melihat aku melakukan shalat'"

Al Qurtubi berkata, "Kedua sumber ini memuat pengertian bahwa

pada asalnya aktifitas-aktifitas shalat dan haji adalah bersifat wajib,

kecuali hal-hal tertentu yang ditetapkan di luar petunjuk berdasarkan

dalil tertentu. Demikianlah pendapat golongan A^'Zhahiri dan salah

satu pendapat yang diriwayatkahn dari Asy-Syaf i'
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Bab: Menyembelih Kurban, Bercukur dan Memotong Rambut,
Serta Perkara-Perkara yang Dibolehkan
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2614. Dari Anas RA, bahwa Rasulullah SAW tiba di Mina dan

menghampiri jumrah, lalu beliau melontarnya. Kemudian beliau

mendatangi persinggahannya di Mina lalu menyembelih kurban.

Selepas itu beliau memberitahukan tentang hallaq; "Cukurlah!"

sambil menunjuk kepalanya yang sebelah kanan kemudian yang

sebelah kiri. Lalu beliau memberiksn potongan rambutnya kepada

orang-orang. (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud)
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2615. Dari Abu Hurairah M, ia berkata, "Rasulullah SAW berdoa,

"AllaahummaghJir lil muhalliqiin [Ya Allah, ampunilah orang-

orong yang mencukur rambutnyal." Para sahabat berkata, "Don

orang-orang yang memendekkannya wahai Rasulullah." Nabi SAW

mengucapkan, "AllaahummaghJir lil muhalliqiin [Ya Allah,
ampunilah orang-orong yang mencukur rambutnyal." Para sahabat

berkata lagi, "Den orang-orong yang memendekkannya wahai
Rasulullah." Rasulullah SAI( mengucapknn, "AllaahummaghJir lil
muhalliqiin [Ya Allah, ampuniloh orang-orqng yong mencukur

rambutnyaJ." Para sahabat berkata lagi, " [Dan orang-orong yang

memendekkannya wahai Rasulullah." Maka Nabi SAW mengucapkan,

J";'r 6-
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"Wa lil muqashshiriin [Dan orang-orang yang memendekkannyaJ."

(Muttafaq 'Alaih)
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2616. Dori lbnu (Jmar M, bahwa Rasulullah SAW mengempalkan

rambut di kepalanya dan mengolungknn hadyu (hewan sebelihan).

Saat tiba di Makkah, beliau memerintahkan isteri-isterinya untuk

bertahallul. Mereka lalu berkata, "Mengapa engkau tidak

bertahallul?" Beliau menjawab, "Aku telah mengalungi hewan

sembelihanku dan mengepalkan rambutku. Aku tidak aknn bertahallul

sampai datangnya wahu halal dari hajiku. Kemudian aku akan

mencukur rambutku. " (HR.Ahmad)
Hadits ini merupakan dalil tentang kewajiban untuk mencukur

rambut.
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2617. Dari Ibnu Abbas M, io berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

"Tidak ada keharusan bercuhtr bagi wanito, akan tetapi bagi wanita

adalah memendekkan. " (HR. Abu Daud dan Ad-Daraquthni)
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2618. Ibnu Abbas RA, berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila
kalian telah melontar jumrah, maka segala sesuatu telah dihalalkan
bagi kalian kecuali wanita ftersetubuh). "' Seorang laki-laki
bertanya, " Bagaimana dengan wangi-wangion? " Mako berkata lbnu
Abbas, "Sungguh aku menyalcsikan Rasulullah SAW mengoles
kepalanya dengan misk (minyak wangi). Bukankah itu wangi-
wangian? " (HR.Ahmad)
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2619. Dari Aisyoh RA, ia berkata, "Alat pernah melumurkan parfum
ke tubuh Rasulullah SAW sebelum beliau melakukan ihrom don
sebelum beliau melal*onakan thawaf di Baitullah pada hari raya
dengan minyak misk." (Muttafaq 'Alaih)
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2620. Dalam riwayat An-Nasa'i: Rasulullah SAW memakai
wewangian untuk menghadapi masa haramnya sebelum ihram dan
dalsm keadaan halql setelah beliau melontar jumrah sebelum thawaf
di Baitullah.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan beliau
(wa lil muqashshiriin [Dan orang-orang yang memendekkannya)
adalah 'athaf dari ma'thuf yang dibuang, taqdir-nya ialah "qul lil
muqassiriin", disebut athaf talqiin. Hadits ini menunjukkan bahwa
mencukur rambut lebih afdhal dari pada memendekkannya atas dasar
ketetapan Nabi SAW yang diisyffatkan melalui doa beliau bagi orang-
orang yang mencukurnya. Bentuk kata al muhalliqiin secara lahiriyah
merupakan penegasan tentang disyari'atkannya mencukur seluruh
rambut. Para ulama berbeda pendapat tentang status bercukur, apakah
ia merupakan nusuk (ibadah) atau pemenuhan hal-hal yang
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diharamkan. Mayorits ulama sepakat dengan pandangan pertama yang

didasarkan pada hadits Ibnu Umar tentang keharusan mencukur

rambut bagi orang yang rambutnya kempal. Sementara kalangan

Hanafiyyah berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan

kemestian, karena itu, boleh sekadar memendekkannya'

Bab: Meninggalkan Mina untuk Melaksanakan Thawaf pada

Hari Raya
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2621. Dari lbnu (Jmar RA, bahwa Rasulullah SAIII melalntlran thanaf

ifadhah pada hari nahar, kemudian kembali don melalrsanaknn shalat

Zhuhur di Mina. (Muttafaq 'Alaih)

tempat penyembelihon dan memotong kurban lalu menaiki

kendaraannya. Kemudian beliau melal<sansknn thawaf ifadhah di

Baitullah dan shalat Zhuhur di Makkah. (Ringkasan dari riwayat

Muslim)
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Kata "afaadha"

berarti Thawaf ifadhah di Baitullah. Hadits ini adalah dalil yang

menerangkan bahwa thawaf ifadhah harus dilaksanakan pada hari raya

di permulaan siang hari. An-Nawawi berkata, "Para ulama telah

sepakat bahwa thawaf yang dimaksud adalah thawaf ifadhah yang

merupakan salah satu rukun haji, tanpa melaksanakan thawaf ini

ibadah haji diklaim tidak sah. Mereka juga sepakat bahwa

pelaksanaannya mesti dilakukan pada hari Nahar setelah melontar

jumrah, menyembelih hewan kurban, dan mencukur rambut. Kendati
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demikian, mengakhirkan pelaksanaannya selama masih dalam masa

hari-hari tasyriq diperbolehkan dan tidak dikenai dam (denda) atasnya,

namun jika pelaksanaannya dilakukan setelah hari-hari tasyriq berlalu,
maka ia tidak memperoleh apa-apa dari hajinya (diangggap tidak sah).

Ucapan perawi (Beliau melaksanakan shalut Zhuhur di
Mina), sementara dalam hadits selanjutnya disebutkan "Beliau
melaksanakan shalat Zhuhur di Makkah", nampak terlihat
kontradiktif. An-Nawawi mengkompromikan hadits-hadits tersebut

dengan menyatakan bahwa Nabi SAW melaksanakan thawaf ifadhah

sebelum zawal (matahari condong ke Barat). Beliau menyelesaikan

thawaf kemudian shalat Zhuhur di Makkah. Setelah itu beliau kembali
ke Mina dan mendirikan shalat Zhuhur untuk yang kedua kalinya
sebagai imam bersama para sahabatnya. Hal tersebut pernah

dilakukannya saat berada di lembah Nakhl, beliau mendirikan shalat

yang sama sebanyak dua kali, pertama di Tha'ifah, selanjutnya di
tempat lain. Dengan demikian, riwayat Umar -bahwa beliau shalat di
Mina- dan Jabir -bahwa beliau shalat di Makkah- keduanya benar.

Ibnu Mundzir juga menyatakan pendapat yang serupa, menurutnya
sangat mungkin mengkompromikan kedua riwayat tesebut, karena

Rasulullah SAW setelah selesai melaksanakan shalat di Makkah
kemudian kembali ke Mina dan menemukan para sahabatnya hendak

melaksanakan shalat Zhuhur, lalu beliau bergabung bersama mereka
karena merujuk pada anjurannya sendiri tentang hal tersebut, yaitu
barangsiapa yang menyaksikan shalat jama'ah hendaklah ia
bergabung, kendati ia telah melaksanakan shalat.

Bab: Mendahulukan Menyembelih, Bercukur, Melontar, dan
Thawaf Ifadah atau Mendahulukan Salah Satu dari yang Lainnya
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2623. Dari Abdultah bin (Jmar, ia berkata, "Aku mendengar

Rasulullah SAW didatangi oleh seseorqng pada hari Nahar tatkala

beliau sedang berada di dekat jumrah, kemudian orang tersebut

berkata, 'Wahai Rasulullah, oku telah mencuhtr sebelum melontar',

berkatalah beliau, "Melontarlah, tidak mengapa.' Kemudiqn yong

lain menghampiri beliau dan berkato, 'Aku telah menyembelih kurban

sebelum melontar', beliau berkata, 'Melontarlah, tidak mengapo.'

Lalu datang yang lain dan berkata, 'Aku telah melaksanakan thawaf

ifudhah sebelum melontar', mako beliau berkata, 'Melontarlah, tidak

mengapa. "' (Muttafaq' Alaih)
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2624.Dalam riwayat lainnya yurrg iugu bersumber Abdullah tin Umar

disebutkan.. Bahwa ia menyaksikan Rasulullah SAW menyampaikan

khutbahnya pada hari raya. Lalu berdirilah seorong lakiJaki dan

berkata, "Aku kira pekeriaan ini yang harus didahulukan dari pada

yong ini." Kemudian yang lain berkata, "Aku kira ini yang harus

didahulukan dari pada yang ini," mencukur sebelum berkurban,

berkurban sebelum melontar dan dugaan-dugaan lainnya yang

serupo. Maka Nabi SAW berkata, "Lakukanlah, tidak mengapa."

Setiap kati ditonya tentang hal tersebut beliau selalu menjawab,

" Lakukanl ah, t i dak mengap a. " (Muttafaq' Alaih)
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2625. Dalam salah satu riwayat Muslim: "Saat itu, lidak aku dengar
setiap kali beliau ditanya tentang suatu perkara yang terlupakan
orang atau tidak diketahui orang dalam hal mana mendahulukan atau
mengakhirkan atau yong serupanya, kecuali beliau selalu menjawab,
" Lakukanlah, tidak mengopa. "

,Js .-o,i'oi ,t:itk ,ar S";:rt; i;w ,y;ie ,Js',* *
'oi'J-| i- ';li;- 
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2626. Dari Ali M, ia berkota, "seseorang mendatangi beliau dan
berkata, 'llahai Rasulullah, aku telah mencukur sebelum

menyembelih, beliou menjowab,'Sembelihlah, tidak mengapa.'
Kemudian yang lqin menghampirinya dan berkata, 'Wahai

Rasulullah, aku telah menyelesaikan thawaf sebelum mencukur',
beliau menjawab, 'Cukurlah atau perpendeklah, itu tidak mengapa. "'
(HR. Ahmad)

'dLf 'oi',):t'4i'jy,|.o,p'q',

Ul I' J';:, t:. :Jw |i ivt :,lu
t. r. . I . o9,. r... . .. a..

(A^-*-?) qbjt otS) .ef \:
2627. Dalam lafazh lain disebutkan: "Aku telah melakukan thawof
ifadhah sebelum mencukur rambut", maka Nabi berkata, "Cukurlah

atau perpendeklah, itu tidak mengapa." Kemudian yang lain datang
dan berkata, "Vf/ahoi Rasulullah, aku telah menyembelih kurban

.e" l')|#'ri'6Lt iSu

9i,,ie .'q'ri'oi 
"):i'i;.1t
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sebelum melontar jumrah", beliau menjawab, "Melontarlah, tidak

mengapa. " (HR. At-Tirmidzi dan dishahihkannya)

;)*;!(, , j')', *;Vl'- '? '-. WU'L| u*;'*
jil'";$ .c'; y ,iui ,r13r,

bahwa ditonyokon kepada Nabi SAW tentang

mencukur, melontar, mendahului dan

beliau berkata, "Tidak mengopa. " (Muttafaq

2628. Dari lbnu Abbas,

menyembelih kurban,

mengakhirkannya, lalu
'Alaih)

t" \j g:\t.iSu .=;i',ri'&'.k ,;l-'.trr'^fr-, ,a,rrr'e',
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2629. Dalam riwayat lain disebutkan: Seseorang bertanya kepada

beliau dan berkata, "Aku telah mencukur sebelum menyembelih

kurban", beliau menjawab, "Berkurbanlah, tidak mengapa." Ada
juga yang bertanya, "Aku melontar setelah sore hari", beliau

menjawab, "Lakukanlah, tidak mengapa. " (HR. Al Bukhari, Abu
Daud,Ibnu Majah)

.e; v 'i6 .',1'ti'oi,P o1';:W 4.b1i6 'i6 ft'ry'e.i
. o1
'{)l :)v .6.r :)s .g;i'oi'p 'JL :'JG
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2630. Dalam riwayat lain disebutkan: Seorang laki-laki berkata

kepada Rasulullah SAW, "Aku telah berziarah (thavtafl sebelum

melontar jumroh" lalu Nabi berkata, "Tidak mengapa." Ada yang

berkata, "Aku teloh mencukur sebelum menyembelih kurbon", maka

berkata Rasulullah, "Tidak mengapa." Ada yang berkata, "Aku telah
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menyembelih kurban sebelum melontar", Rasulullah menjawab,

"Tidak mengapa. " (HR. Al Bukhari)
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits

yang dideskripsikan dalam bagian ini menjelaskan perihal bolehnya

mendahulukan salah satu aktifitas sebelum aktifitas lainnya yang telah

disebutkan di atas, baik melontar jumrah, mencukur atau

memperpendek, menyembelih kurban, maupun thawaf ifadhah. Hal

tersebut telah menjadi kesepakatan, sebagaimana disinyalir oleh lbnu

Qudamah dalam Al Mughni. Dalam Al Fath diterangkan, "Kendati

demikian, dalam beberapa wacana mereka berselisih paham tentang

persoalan dam (denda), atas dasar perspektif para ulama yang telah

menyepakati bahwa aktifitas-aktifitas tersebut mesti dilakukan secara

kronologis, yaitu melontar jumrah Aqabah terlebih dahulu,

menyembelih hewan kurban, mencukur atau memperpendek, baru

kemudian melaksanakan thawaf ifadah. Namun pensyarah

menandaskan bahwa mayoritas ulama, baik para fuqaha maupun ahli
hadits, menyatakan bolehnya mendahulukan salah satu dari yang

lainnya dan mengungkapkan perihal tidak wajibnya mengeluarkan

dam. Menurut mereka, ucapan Rasulullah SAW, "Tidak mengapa"

mengandaikan sebuah konsekuensi luputnya kesalahan dan denda

(fidyah) secara simultan, karena hilangnya kesalahan (haraj) berarti

hilang juga kesulitan. Dengan demikian, jelaslah bahwa positivitas

keduanya (musnahnya kesalahan dan kesulitan) terlihat sangat kentara

dan detail. Selain itu, seandainya dam menjadi keharusan, sudah

barang tentu Nabi SAW menjelaskan. Sementara kalangan yang lain
mengemukakan pandangannya bahwa ketentuan tersebut merupakan

keringanan (rukhsah) bagi orang yang lupa atau belum tahu, bukan

atas dasar kesengajaan. Mereka ini berpegang pada hadits yang

menyebutkan, "Setiap ksli beliau ditanya tentang suatu perkara yang

terlupakan orang yang tidak diketahui", yang ditafsirkan oleh mereka

menjadi "tidak menyadari."
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Anjuran Khutbah Pada Hari RaYa
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263I. Dari Hirmas bin Ziyad. Ia berkata, ",eku *rtrnat Rosulullah

SAW menyampaikan khutbahnya kepada orang-orang dori atas

untanyo yang telinganya terbelah pada hari raya ldul Adha di Mina."

(HR. Ahmad dan Abu Daud)

'-,-,5 ',0:r> .rbr t; 4W 4t'^+; '-:; iJv 
^,cl',r) f

(jt;
2632. Dari Abu (Imamah. Ia berkata, "Aku mendengarlran khutbah

Rasulullah SAW di Mina pada hari raya (nahar). " (HR' Abu Daud)

(;c:., aArt
2633. Dari Abdurrahman bin Mu'adz At-Taimi. Ia berkata,

"Rasulullah SAW menyampaikon khutbahnya kepada kami tatkala

berada di Mina, maka pendengaran komi pun terbufta, dan

mendengarkan apa yang diucapkan oleh beliau, sementara kami

berada di tempat masing-masing. Maka mulailah beliau mengajarkan

manasik kepado merekn. Tatkola sampai keterangan tentang jumrah,
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beliau meletakkan kedua jari telunjukkanya, lalu berkata, 'Dengan

batu kerikil,' lantas mengeluarkan instruksi kepada kaum Muhajirin,
dan mereka pun berhamburan dari depan masjid. Kemudian beliau
menginstruksikan kaum Anshar, maka mereka pun berhamburan lewat
belakang masjid. Setelah itu, semua orang turun (ke arah jumrah)."
(HR. Abu Daud dan An-Nasa'i dengan maknanya)

i;',:i b')'):ii ,'16 tst t; W ,;nr J"yr r+; i,Ss ;;:'d..i t
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2634. Dari Abu Balcrah, ia menuturknn, "Pado hari raya, Rasulullah
SAll menyampaikan khutbah kepada kami, beliau berknta, 'Tahuknh

kalian hari apa ini?,' kami menyahut, 'Allah dan Rasul-Nya lebih
mengetahui,' lalu beliau diam sehingga kami menduga bahwa beliau
akan menamainya dengan yang bukan namo biasanya, lalu beliau
berkata, 'Buknnlcah ini hari Nahar?' Kami menjowab, 'Benar.' Lalu
beliau bertanya lagik, 'Bulan apakoh ini?' Kami menyahut, 'Allah

dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Beliau terdiam, sehingga kami
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menduga bahwa beliau akan menamainya dengan namq yang tidak
biasanya, lalu beliau berkota, 'Bukankah ini bulon Dzulhijjah?' Kami
menjav,ab, 'Benar.' Lalu beliau berkata lagi, 'Negeri apakah ini?'
Kami menyahut, 'Allah don Rasul-Nya yang lebih mengetahui.' Beliau
terdiam, sehingga kami menduga bahwa beliau akan menamainya
dengan nama yang tidok biasanya, lalu beliau berkata, 'Bukankah ini
tanahsuci?' Kami menjawab,'Benar.' Lalu beliau berkata,
'Sesungguhnya darah dan harta kalian diharamkan atas kalian
sebagaimana haromnya hari kalian ini, bulqn kalian ini, negeri kalian
ini sampai, tibanya hari perjumpaan dengan Tuhan kalian. Bukankan
telah oku sampaikan?,' mereka kemudian menjawab, 'Ya.' Beliau
berknta lagi, 'Ya Allah, sal<sikanlah. Hendaklah yang hadir
menyampaikannya kepada yang tidak hadir, mudah-mudahan yang
menyampaikan lebih tahu (sadar) dari yang mendengarkan. Setelah
ketiadaanku, janganlah kalian kembali menjadi kufur hingga sebagian
knlian menebas leher sebagian yang lainnya (saling membunuh). "'
(HR. Ahmad)

Pensyarah Rahimahulloh Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

Qtada hari raya 'Idul Adha di Mina), yakni khutbah ketiga yang
disampaikan setelah shalat Zhuhur. Hal itu dilakukan untuk
memberitahukan kepada orang-orang perihal bermalam (mabit) dan
melontar jumrah selama hari-hari tasyriq dan hal-hal lainnya.

Ucapan perawi (maka terbukalah pendengaran kami), yaitu
memperluas jangkauan pendengaran dan memperkuatnya. Kata ini
dapat dirujuk pada perkataan mereka al qarurah, yaitu
membentangkan kepala. Al Kisai berkata, "Tanpa katup maupun
penutup."

Ucapan perawi (Maka mulailah beliau mengojarkan manasik
kepada mereka. Tatkala tiba penjelasan tentang melontar jumrah,
beliau meletakkan kedua jari telunjukkanya, lalu berkata "Dengan
batu kerikl). Maksud kalimat (tatkala sampai keterangan tentang
melontar jumrah) adalah tempat untuk melontar jumrah. Bagian yang
menyebutkan (meletakkan kedua jari telunjukkanya), di dalam naskah
Abu Daud ditambah dengan kalimat: "di kedua telinganya",
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Rasulullah SAW melakukan hal itu untuk membulatkan suaranya

dalam menyampaikan khutbah. Dalam redaksi ini terdapat taqdim dan
ta'khir, taqdirnya adalah 'fa wadha'a isba'aihi as-sabaabatain fi
udzunaihi hatta balagha al jumar." Redaksi "kemudian berkata
(tsumma qaala)", maksudnya adalah menyambung perkataannya

tentang masalah yang sama. Sementara redaksi "dengan batu kerikif',
menurut keterangan Al Azhari adalah batu kerikil yang kecil seperti

biji, melemparkannya dengan kedua jari.

Bab: Thawaf dan Sa'i Satu Kali Bagi yang Melaksanakan Haji
Qiran16

;Gi ^{;3') *';. o'; U:ffi .i,r [;1]u :Jv ;* it ,.f
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2635. Dari lbnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa

yang berniat melaluanakan haji dan umrah secara bersamaan, ia
cukup melakukan thowaf satu kali saja."' (HR. Ahmad dan Ibnu
Majah)

'\t, ,r, L6 i:tp lf;i ;aV"'dur?"i'; ,p'€i
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2636. Dalam lafazh lain disebutkan: "Barangsiapo yang berihram
untuk haji dan umralt, cukuplah ia melaksanakan thawaf satu kali dan
sa'i satu kali sampai ia mengerjakan penghalal keduanya. " (HR. At-
Tirmidzi, ia berkata bahwa ini hadits hasan gharib)

L6r)t *'q.ffi l' )";,r e *; ,UvakG'*;3'-i'*

'u Haii Qiran: Beihram dengan dua ibadah (haji dan umrah) secara bersamaan.
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2637. Dari (Jrwoh dari Aisyah *,' ,o berkata, "Ko*i keluar brrro*o
Nabi SAW pada tahun haji wada', saot itu kami berihram untuk
umrah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, 'Barangsiapa yang
memiliki hadyu (binatang kurban), maka hendaklah ia berihram untuk
haji dan umrah , kemudian ia tidak bertahallul sehingga bertahallul
dari keduanya bersama-soma.' Saat tiba di Makkah aku kedatangan

haid, karenanya aku tidak melakukon thm,taf di Baitullah dan sa'i
antara Shafa dan Mar-wa. Kemudian aku mengadukan hol tersebut

kepoda Rasulullah SAW, maka beliau berksta, 'Uraikanlah rambutmu

dan bersisirlah, lalu berihramlah untuk haji, dan tinggalkanlah
umroh,' maka aku pun melakukannya. Setelah ibadah haji selesai
beliau mengirimku bersama Abduruahman bin Abu Baknr ke Tan'im,

mala oku melalaanakan umrah, kemudian beliau berkata, 'Inilah
tempot umrahmu."' Aisyah melanjutkan, "Mereko yang berihram
untuk umrah, berthawaf di Baitullah, antara tha/b dan Marwa, lalu
bertahallul, setelah itu mereka melala*nn thawaf terakhir untuk haji
mereko setelah kembali dari Mina. Sedangkan mereka yang
menggabungkan haji dan umrah melakukan thawaf satu kali."
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(Muttafaq 'Alaih)
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2638. Dari Thawus dari Aisyah RA, bahwasanya ia berihram untuk

umroh, tatkala tibq di Makkah ia tidak berthawaf di Baitullah karena

kedatangan haid, namun ia melal$anakan seluruh manasik dan telah

bernist ihram untuk haji. Tatknlo hari Nafar tiba, Nabi berkata

kepadanya, "Thawafmu itu cukup untuk haji dan umrahmu", nomun

ia menolaknya. Maka Nabi mengirimnya bersoma Abduruahman ke

Tan'im. maka ia melal<sanakan umrah setelah haii. (HP'. Ahmad dan

Muslim)

4'Jt- ,i;'-';Lt :;"*G r-6it ,a^*.e * :*t
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2639. Dari Mujahid dari Aisyah RA, bahwa ia mengalami haid di
Saraf, lalu suci lagi di Arafah. Maka Rasulullah SAW berkata,

"Laksanakanlah thawaf dan sa'i antara Shofa dan Marwa untuk haji
dan umrahmu. " (HR. Muslim)

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang kewajiban sa'i.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Dengan dalil-
dalil inilah para ulama berpendapat bahwa orang yang melaksanakan

haji qiran cukup melaksanakan satu kali thawaf dan satu kali sa'i. Ini
adalah pendapat Malik, Syafi'i, Ishaq, dan Daud. Sementara Zaidbin
Ali, Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa orang yang

melaksanakan haji qiran melakukan dua thawaf dan dua sa'i. Al
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Baihaqi berkata, "Riwayat yang mengilustrasikan bahwa Nabi SAW
melaksanakan thawaf sebanyak dua kali, telah memasukkan thawaf
qudum dan thawaf ifadhah. Sedangkan sa'i yang dilakukan dua kali,
keterangannya tidak valid. Pensyarah mengatakan, "sesungguhnya
cukup melakukan satu kali thawaf berdasarkan hadits, *Aku

memosukkan umrah kedalam haji sampai hari kiamot", ini adalah
hadits shahih yang gamblang dan lebih layak untuk diikuti."

Bab: Bermalam (Mab,/) di Mina dan Melontar Jumrah pada
Hari-hari Tasyriq

t4
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2640. Dari Aisyah RA, ia berkota, "Rasulullah SAW berangkat di
penghujung hari setelah shalot Zhuhur kemudian kembali ke Mina,
beliau menetap di sanq selama tiga malam pada hari-hari tasyriq.
Beliau melontar jumrah apabila matahari telah condong ke Barat dan
menggunokan tujuh botu pada setiap jumrah, mengucapknn takbir
setiap kali melontar, berhenti pada jumrah pertama dan kedua,

kemudian berdiri cukup lama, kcmudian membungkuk, lalu
meneruskan lontaran jumrah ketiga tanpa berhenti di sana. " (HR.
Ahmad dan Abu Daud)

;ts*4'biW;or J'J,1-, a6t t:;it-,r.,,1G {& it *
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2641. Dari lbnu Abbas M, ia berkata, "Karena tugasnya sebagai
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pemberi air, makn Abbas memohon izin kepada Rasulullah SAW untuk
bermalam di Makkah selama malam-molam Mina, maka beliau
mengizinkannya. " (Muttafaq' Alaih)

eqt4r- q+ii'l
2642. Mereka juga meriwayatkan hadits ,"*iu ,*, U"rrrmber dari
Ibnu Umar.
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2643. Dari lbnu Abbas RA, ia berkata,'"Rasuiullah SAW melempar
jumrah tatkala matahari telah tergelincir. " (HR.Ahmad, Ibnu Majah,
dan At-Tirmidzi)
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2644. Dari lbnu Umar RA, ia berkata, "Kami telah lamo menanti,
tatkala matahari telah condong ke Barat kami mulai melontar. " (HR.
Al Bukhari dan Abu Daud)
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2645. Dari lbnu Umar RA, ia berksta, "Sesungguhnya Nabi SAW
apabila melempar jumrah, beliau berjalan koki ketika berangkat dan
pulangnya." (HR. At-Tirmidzi dan dinilai shahih)
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Muklrtashar Ilattul Authar - 615



(icJri:,) .u: Jutk ffi dtLi'i;il')l;v
2646. Dalam lafazh lainya l*g .jugu bersumber dari Ibnu Umar:

Bahwa ia melontar jumrah pada hari Nohar sambil berkendaraan,

sedangkan hari-hari selanjutnya dilakukan sambil berjalan kaki.

Kemudian ia memberitahukan hal itu kepada mereko bqhwa Nabi
melakukon hal tersebut. (HR. Ahmad)

i;;, €';i ,i;* ?'*'r;.:i e';') ,Lt".i yt ,F t*')
ttt/cc/c/

riKi' : J"-*s J h\ "i u+ 4 O't ca;>tr)t ,y q'a;)r '.>r;

<t: rdrt',;i \ r) . ^k- e o1, 
r -ri;

2647. Dari Salim, dari lbnu Umar RA, bahwa ia melontar jumrah
yang terdekat dengan tujuh batu dan mengucapkan takbir dalam

setiap lontaran, lalu ia maju, membungkuk, dan berdiri sambil
menghadap ke arah kiblat cukup lama, lalu berdoa sambil
mengangkat kedua tangannya. Sesudah itu ia melontar iumrah
wustha, kemudian menghadap ke arah utara dan merunduk, lalu
berdiri menghadap kiblat dan berdoa seraya menengadahkan kedua

tangannya, lalu berdiri cukup lama. Selepas itu ia melontar iumrah
aqabah dari dataran lembah dan tidak berdiri lama, kemudian ia
beranjak dan berknta, "Beginilah aku melihat Nabi SAW

melqkukannya." (HR. Ahmad dan Al Bukhari)
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2648. Dari Ashim bin Adi, bahwa Rasulullah SAW memberiksn

dispensasi (rukhsah) kepada pengembalo unta untuk tidak bermalam

di Mina. Mereka melontar pada hari Nahar, kemudian mereka

melontar esok hari dan lusa selama dua hari, kemudian mereka

melontar pado hari Nafrr. " (HR. Imam yang lima dan dishahihkan

oleh At-Tirmidzi)
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2649. Dalam suatu riwayat disebutkan: "Pengembala diberikan
keringanan untuk melontar satu hari dan melewatkan satu hari."
(HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)
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2650. Dari So'd bin Malik, ia berkata, "Kami kembali melalrsanakan

ibadah haji bersama Rasulullah SAW, dan di antara kami ada yang
berkata, 'Aku melontar tujuh kali', ada pula yang berkata, 'Aku

melontar enam knli.' Mereka tidak ada yang saling mencela. " (HR.

Ahmad dan An-Nasa'i)
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

(beliau menetap di sana tiga malam seluma hari-hari tasyriq)
merupakan dalil yang dijadikan sebagai landasan argumentasi oleh
mayoritas ulama tentang kewajiban bermalam (mabit) di Mina, karena

aktifitas ini merupakan bagian dari manasik haji. Namun demikian,
terdapat perbedaan perspektif tentang kewajiban mengeluarkan dam

bagi yang meninggalkannya. Ucapan perawi (Jika matahari telah

tL;3 W
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condong ke Barat hami melontar), riwayat ini menegaskan bahwa
seseorang tidak diperbolehkan melontar jumrah di luar hari raya
sebelum matahari tergelincir, waktu yag tepat adalah setelah
tergelincirnya matahari. Demikianlah pendapat mayoritas. Kendati
demikian, golongan Hanafiyyah menegaskan bahwa terdapat
dispensasi untuk melontar pada hari Nafar sebelum matahari
tergelincir.

Ucapan perawi (Pengembala diberikan keringanan untuk
melontar satu hari dan melewatkan satu hari), yakni mereka
diperkenankan melontar pada hari pertama dari hari-hari tasyriq, lalu
kembali mengembala unta, kemudian melewatkan hari Nafar awal,
kemudian datang lagi pada hari ketiga dan melontar untuk mengganti
yang tertinggal sebelumnya (hari kedua) bersamaan dengan lontaran
hari ketiga. Namun terdapat penjelasan lain tentang hal ini, yaitu
mereka melontar jumrah Aqabah dan meninggalkan pelontaran pada
hari itu kemudian pergi, lalu datang lagi pada hari kedua (Tasyriq)
untuk melontar yang tertinggal, kemudian mereka melontar untuk hari
yang ditinggalkan itu. Kedua pendapat ini diperbolehkan. Mereka juga
diperkenankan untuk tidak bermalam di Mina karena udzur.

Khutbah pada Pertengahan Hari Tasyriq

L(,ib f:i:lri*W yt,S';'rt+|dv t:W dit?
Ijry t*Hlr 7(1 L7|ri'A ,,So .*f i';,r'r,u,i ,r:ij si;'t '""')f '+t U ,q|'rt t? sri'f jG u"r, :Jr) {,,)t,

f
O.

?-v
'r-rfi

r(:
2651. Dari Sara' binti Nabhan, ia berkata, "Nabi SAW
menyampaikan khutbah kepada kami pada hari rtt'tnts, beliau
mengajukan pertanyaan kepada kami, 'Hari apakah ini?', mako kami
menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Maka beliau
berkata, 'Bukankan ini pertengahan hari Tasyriq? "'(HR. Abu Daud,
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ia juga meriwayatkan; "IJmmu Abu Harrah Ar-Raqasyi juga

mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya pada

pertengahan hari Tasyriq")
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2652. Dari lbnu Abi Najih dari ayahnya dari dua orang lakiJaki yang

berasal dari Bani Balcr, keduanya berkata, "Kami melihat Rasulullah

SALV' menyampaikan khutbah pada pertengahan hari-hari Tasyriq,

sementaro komi berada di sisi kendaraannya, itu adalah khutbah

beliau yang telah disampaikon di Mina. " (HR. Abu Daud)
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2653. Dari Abu Nadhrah, ia berkata, "Orong yang mendengarkan

Khutbah Rasululah SAW di pertengahan hari-hari Tasyriq bercerita
kepadaku. Katanya beliau berknta, 'Wahai manusia, ketahuilah,

sesungguhnya Tuhon kalian itu satu, moyang kalian adalah satu,

ketahuilah, tidak ada kelebihan orang Arab atas orong 'Ajam (non

Arab), demikian pula orang 'Ajam tidak memiliki kelebihan atas

orqng Arab, tidak pula yang merah atas yang hitam dan yang hitam

atas yang putih kecuali atas dasar taqwa. Bukankah telah aku

sampaikan?,'lalu mereka berkata,'Rasulullah SAW telsh
menyampaikan. "' (HR. Ahmad)
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Yang dimaksud

dengan *Hari Ru'ttus" adalah hari kedua dari hari-hari Tasyriq.

Dinamakan demikian karena pada saat itu mereka memakan kepala

daging kurban. Hadits-hadits di atas menyuguhkan keterangan tentang

disyari'atkannya menyampaikan khutbah pada pertengahan hari-hari

Tasyriq.

Bab: Singgah di MuhashshabrT Apabila hendak Meninggalkan

Mina
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2654. Dari Anas RA, bahwa Rasulullah sAW melaksanakan shalat

Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya, kemudian beliau tidur di

Muhashshab, selepas itu beliau memacu kendaraannya ke Baitullah

dan berthawaf. (HR. Al Bukhari)
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2655. Dari lbnu umar, bahwa Naoi i,lw melal<sanakan shalat

zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya di dataran lembah Bathha,

kemudian beliau tertidur lelap, setelah terjaga beliau memasuki

Makkah. Ibnu {lmar kemudian melakukan hal serupa. (HR. Ahmad,

Abu Daud, dan Al Bukhari meriwayatkan yang semakna)

17 Muhassib: Lokasi tempat melemparjumrah di Mina.
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2656. Dari Az-Zuhri dari Salim, bahwa Abu Bakr, Umar dan
(Abdullah) Ibnu Umar singgah di Abthah.
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2657. Az-Zuhri berkata, "Urwah memberitakan kepadaku dari
Aisyah, bahwasanya Aisyah tidak pernah melakukan hal tersebut dan
berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW singgah di tempat itu karena
tempat itu memudahkan beliau untuk keluar. "' (HR. Muslim)

rfu.W it J"y, ^r; *t,aL A p\i J'1j :'dri u.G f
o1, t'tt 1. ort,

@L W) {; t>! a*1;J.q-i lrs'
2658. Dari Aisyah RA, ia berkata, "singgah di Abthah buknnlah
sunnah Rasulullah SAW. Sesungguhnya beliau singgah di tempat itu
karena tempat tersebut membuatnya lebih mudah untuk keluar jika
hendak keluar. " (Muttafaq'Alaih)
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2659. Dari lbnu Abbas RA, ia berknta, "Tahsib bukanlah sesuatu, ia
hanya tempat singgah yang kebetulan disinggahi oleh Rasulullah."
(Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(Tahsib bukanlah sesuatu), mengindikasikan bahwa perbuatan
tersebut bukanlah bagian dari manasik yang mesti diimplementasikan.
Ibnu Al Munzir telah mengutip beberapa perbedaan pendapat seputar
persoalaan ini dan menandaskan bahwa menurut kesepakatan,
perbuatan tersebut bukanlah bagian dari manasik. Riwayat lain yang
mengilustrasikan anjuran untuk singgah di Tahshib adalah hadits yang

nr i-, aiifi i ct
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ditakhrij oleh Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu

Majah yang berasal dari Usamah bin Zaid, yang menceritakan bahwa

Rasulullah SAW berkata, "Kami singgah di I(haif bani Kinanah

tatkala kaum Quraisy mengadakan perjanjian dengan orang kafir",

lokasi yang dimaksud adalah Muhashshab.Pada saat itu Bani Kinanah

bersumpah kepada kaum Quraisy -yang dipimpin oleh Bani Hasyim-

untuk tidak saling menikahi, saling bersekongkol, dan saling

mengadakan kontrak jual beli. Az-Ztthri berkata, "Khaif adalah

sebuah lembah." Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa'i

meriwayatkan sebuah hadits yang berasal dari Abu Hurairah,

bahwasanya Nabi SAW berkata -ketika hendak meninggalkan Mina-,

"Kita singgah esok hari." Dalam Al Fath disebutkan, "Mereka yang

berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah disunnahkan, seperti Aisyah

dan Ibnu Abbas, hendak menegaskan bahwa perbuatan itu bukanlah

bagian dari manasik haji, karena itu, orang yang meninggalkannya

tidak dikenakan kewajiban apapun. Sementara mereka yang

menetapkan kesunnahannya, seperti Ibnu Abbas, ingin

mengakomodirnya dalam bingkai tauladan atas perbuatan-perbuatan

Nabi SAW secara umum, tanpa konsekuensi keharusan atasnya.

Bab: Memasuki Ka'bah dan Bertabarrukls
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2660. Dari Aisyah RA, ia brrlkoto, "Pado suatu hsri Nqbi SAW keluar

dari horibaanku dalam keadaan senang dan gembiro, nomun beliau

kembali kepadoku dalam keadaan sedih, lalu aku menanyakan, maka

r8 Tabamrk: Memohon berkah kepada Allah melalui sesuatu-

6?2 - Uulthtashar llatlul Authar



beliau berknta, 'Aku telah masuk ke dalam Ka'bah, sebenarnya aku
lebih suka untuk tidak melakukannya, aku khqwatir aknn melelahkan
umatku setelah aku tiada. "' (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i,
dianggap shahih oleh At-Tirmidzi)
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2661. Dari Usamah bin Zaid, ia berkata, "Aku masltk ke Baitullah
bersama Rasulullah SAW lalu duduk dan memuji Allah SW,
bertakbir dan bertqhlil. Setelah itu beliau berdiri di depan Baitullah,
lalu menyandarkan dada, pipi, dan kedua tangannya. Kemudian
beliau bertakbir, bertahlil dan berdoa, serta melakukan hal serupa di
pilar-pilar Ka'bah. Selepas itu beliau keluar dan menghadap kiblat
sambil berdiri di pintu Ka'bah, lalu berkota, 'Inilah kiblat, inilah
kiblat.' dua kali atau tiga kali." (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)
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2662. Dari Abduruahman bin Shafwan, ia berkata, "Ketika Rasulullah
SAW menoklukkan kota Makkah, aku berangkat dan menyaluikan
beliau keluar dari Ka'bah. Para sahabatnya mengusap Ka'bah dari
pintu sampai dindingnya. Mereka juga meletakkon pipinya di
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Baitullah, sementora Rasulullah SAW berada di tengah mereko."
(HR. Ahmad dan Abu Daud)

tolt 
5",;i ,G\i'g.,i i .1r r.,J 'ai :Js uy aj i ,hclt */,

@bbr$.y ,i6 s.,r'; ,1,4r w
2663. Dari Ismail bin Abu Khalid. Ia berkata, "Aku bertanya kepada

Abdullah bin Abu Ada, 'Apakah Nabi SAW memasuki Baitullah di
saat umrah?', moka ia menjawab, 'Tidak. "'(Muttafaq'Alaih)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau,
(sebenarnya aku lebih suka untuk tidak melakukannya)
mengisyaratkan bahwa ketika itu beliau memasuki Ka'bah bukan pada

tahun penaklukan. Hadits ini menjelaskan bahwa memasuki Ka'bah
bukan bagian dari manasik haji. Demikianlah pandangan jumhur
ulama.

Ucapan perawi (pipi dan kedua tangannya) memuat anjuran
untuk rneletakkan pipi dan dada di Baitullah dan melakukannya di
antara dua sudut dan pintu Ka'bah atau apa yang sering disebut
Multazam."

Ucapan perawi (Serta melakukan hal serupa di pilar-pilar
Ka'bah). Bagian ini merupakan petunjuk perihal ketentuan

menyandarkan dada dan pipi di semua sudut sembari mengucapkan

tahlil, takbir, dan berdoa.

Ucapan perawi (dari pintu sampoi dindingnyo) adalah uraian

tentang bagian mana dari Ka'bah yang diusap oleh para sahabat. "Al
Hathim" (dinding Ka'bah) adalah bagian dari konstruksi Ka'bah yang

terletak di antara sudut dan pintu sebagaimana di jelaskan oleh

Muhibbuddin Ath-Thabari dan lainnya. Dalam Al Maduunah,Imanr
Malik menegaskan bahwa hathim terletak di antara pintu sampai

maqam. Ibnu Habib berkata, "Ia terletak di antara hajar aswad sampai

pintu maqam. Tempat itu disebut "hathim" karena dahulu orang-orang

berkerumunan $tohthumuun) di sana atas dasar keimanan, di tempat

ini doa orang yang dianiaya terhadap orang yang menganiaya akan

diijabah, dan barangsiapa meluncurkan sumpah palsu di tempat ini,
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maka adzab akan segera datang melahapnya.

Bab: Air Zamzam
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2664. Dari Jabir RA, ia berkata, "Rasulullah SAW brrrobdo, 'Air
zamzam adalah sesuai dengan molrsud saat meminumnya. "' (HR.
Ahmad)
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2665. Dari Aisyah' RA, bahyva fa membawa air zamzom dan
mengabarkan bahwa Rasululloh SAW pernah membowanyo. (HP.. At-
Tirmidz. Ia berkata bahwa hadits ini hasan gharib)
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2666. Dori lbnu Abbas M, bahwa Rasulullah SAllr datang ke lokasi
pemberion air dan meminta air. Maka Abbas berkata, "Hai Fadl,
pergilah kepada ibumu dan mintalah air minum kepadanya untuk
diberikan kepada Rasulullah." Rasulullah kemudian berkata,
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"Berikan aku oir", maka Abbas berkota, "Wahai Rasulullah,
sesungguhnyo mereka sedang menimba air dengan tangonnyo."
Rasulullah berkata lagi, "Berikan aku air", lalu beliau minum.
setelah itu beliau menghampiri sumur zamzam, sementqra merekn
sedang menimba air dan bekerja di sana. Mako Rasurullah sAtl
berkata, "Lakukanlah, sesungguhnya kelian mengerjakan amal yang
baik." Kemudion beliau berkata lagi, "seandainya kolian tidak
songgup mengatasinya, maka aku aksn turun sambil meletakkan tali."
Mal<sudnya meletakkan tali di atas bahunya, seraya beliau memberi
isyarat ke arah pundalcnya. (HR. Al Bukhari)
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2667. Ibnu Abbas, bahwa norululloh SAW bersabda, ,,Tandaianda

yang membedakqn kita dengan orang munafiq adalah bahwa mereka
tidak mengupayakan air zamzam. " (HR. Ibnu Majah)
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2668. Dari lbnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW berksta, ,Air

zamzam itu berkhasiat sesuai peruntukkan saat diminumnya. Jika
engkau meneguknya untuk kesembuhan maka Allah akan memberikan
kesembuhan kepadamu. Jika engknu meminumnyq agar kenyang,
maka Allah akan memberikan kekenyangan kepadamu, don jika
engkau meregulcnya untuk melepaskan dahagamu, maka Allah akan
melepaskannya. Ia (zomzam) odalah belangga Jibril dqn sumur
Ismail. "' (HR. Ad-Daraquthni)
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits ibnu
Abbas yang pertama diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni dan Al
Hakim melalui jalur periwayatan Ibnu Abu Mulaikah, ia berkata,

"seseorang datang kepada Ibnu Abbas, maka ia (Ibnu Abbas) berkata,

"Dari mana engkau datatg?", ia menjawab, "Aku baru saja minum di
sumur zamzanf', berkata Ibnu Abbas, "Apakah engkau minum

sebagaimana mestinya?", rnaka ia berkata, "Bagaimana maksudmu

wahai Ibnu Abbas?", lalu Ibnu Abbas menjawab, "Jika engkau

meminumnya dari sana, hendaklah engkau menghadap ke arah kiblat,

sebutlah nama Allah, bernafas tiga kali, dan timbalah. Jika telah

selesai, bersyukurlah kepada Allah. Sesungguhnya Rasulullah SAW

bersabda, "Tanda-tanda yang membedakan kita dengan orang munafiq

adalah bahwa mereka tidak menimba air zarnzam." Hadits yang kedua

dikeluarkan oleh Al Hakim. Ad-Daraquthni menambahkannya dengan

redaksi; "Jika engkau meminumnya, memohonlah perlindungan

kepada Allah, maka Allah akan melindungimu." Kemudian ia berkata,

"Apabila meminum air zamzam, Ibnu Abbas berdoa, "Allahumma
innii as'aluka 'ilman naafi'an wa rizqan waasi'on wo syfaq'an li
kulli daa'in (Ya Allah, Sesungguhnya aku memhon kepada-Mu ilmu
yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan obat dari segala penyakit)."

Kata "hizmah (belangga)" dengan huruf zay, berarti galian

Jibril, karena ia memukul tempat itu dengan kakinya, maka

memancarlah air.

Bab: Thawaf Wada'te

it )'-,r'J* ,f t',F qil* u$t ots ,,SG r'$ it ,f
"n33i;iirtr>.+'.' ,Ji} f\ 'b',k- &Lr';,t:ffi

(;6 ,.tt;!tt:>'rflt
2669. Dari lbnu Abbas M, ia berkata, "Soat ironf-orrrf tengah

re Thawaf Wada': Thawaf ketika akan meninggalkan Makkah.
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beranjak ke segala arah, Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah

seseorang di antara kalian pergi kecuali yang terakhir dilakukannya
adalah (thawafl di Baitullaft. "'(HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan

Ibnu Majah)

* '*i" fft 'lt cc-lrq r"ra; '-.\ u'-fr"6:t r,\11 
'yi :2"-$r'Aj

a/

o1. ,t'i.t .. | 1",i.(* ,P).u2Jt^lr ;r/r
267A. Dalam riwayat iain disebutkan: "Beliau menyuruh orang-orang
un,{uk mengakhiri rangkaian ibadah mereka di Eaitullah. Hanya saja
beliau memberikan keringanan bagi wanita yang sedang haid. "
(Muttafaq 'Aiaih)

J'r-b:'Ji'P ')r*r'aI 
"aGlJ |*, & dt Li r-n? Jt f'(i;i;rr1i 

^uuyi ; iiiuk,it-;;,u
2571. Dari lbnu Abbas M, bahwa liabi SAW memberikan keringanan
bagi wanita yang hsid untuk kele;*r iebih dulu sebelum thawaf di
Baitullah, jika sebelutnnyo ia ielah melaksanakan thawaf ifadhah.
(HR. Ahmad)

o i.1 o , .:i .., o, t .t r o '-:L-Ju i,*vi t;:r-i:'; :; a,2 "*tl :i.:Ju akG \b
ot

e;xi [-, ri :L-ii s.j^ G;6i :J6 # .lr J";) 'asi L"y's
' o.

t* :'Jt-s .yu>i r,;,'c*,bc i #tr,riE3'*tiil:,o Vt

<4; fi1 .'o;t

2672. Dari Aisyah RA, ia berkata, "Shafiyyah binti Huyay kedatangon
haid setelah menyelesaikan thawaf ifadhah. Maka hal itu aku
laporknn kepada Rasulullah SAW, maks beliau berkata, 'Apakah ia
menyebabkan kita tertahan?' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah,
sesungguhnya ia telah menyelesaikan thawaf ifadhah di Baitullah,
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setelah itu ia kedatangan haid,' maka beliau berkata, 'Kalau begitu,
pergilah. "' (Muttafaq'Alaih)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(langanlah seseorang di antara kalian pergi...) merupakan dalil
tentang keharusan melaksanakan thawaf wada'. An-Nawawi berkata,
"Ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Orang yang
meninggalkannya harus membayar denda."

Bab: Doa Setelah Selesai Melaksanakan Ibadah Haji atau
Lainnya

t{7t -.c.t cl | . oi o'. o

-\.r co a9 rl zc> ql )P U). - 
,t 

J (i_ 
, .

^ 
a t - t .,

;J1 Yl LJI I :J3-;,- 1 (,.:t
, ,, ,

8d

z / ./ l.o. \,,-;:) ,;:rey bt ilb 'ot..9-,/ol
*s"1Le 6.') o"g*L

,i, u '.o, t, c ,
(+e ,.riil) ' o-t>J

'ot
d;{Lr

a,l-l\i

/ a t .' o t-
dj#U oltl

I'3 c coJ-,
\J J

2673. Dari lbnu Umar M, bahwa Rasulullah SA{4 apabila telah
selesai dari peperongan, haji atau umrah, beliau bertakbir sebanyak
tiga koli setiap sampoi di tanah perbukiton, kemudian beliau
mengucapkan, "Laa ilaalra illallaah wahduhu laa syariika lahu
lahul mulku wa lahul fuamdu wa huwn 'alaa kulli syai'in qadiirm
aaibuan taaibuun 'aabiduun saojiduun li rabbinaa haamiduun
shadaqallauhu wa'dah wa nashara 'ubduh wa hazamal afozaaba
wuhdah [Tiada Tuhan selain Alloh setoma, tiada sekutu bagi-Nya,
milik-Nya kerajaan dan pujian, dan Ia Maha Kuasa atas segala
sesuotu. Kami yang kembali, bertaubat, menyembah, bersujud, dan
kepada Tuhan komi mereka memuji. Allah Maha Memenuhi janji,
menolong hamba-Nya, dan mengalahkan suatu kelompok dengan diri-
Nya s endiril . " (Muttafaq'Alaih)

Pensyarah Rahimahullah Ta' ala mengatakan: Kata " aaibuun"
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berarti "raaji'utrn", yaitu kembali. Hadits ini mendeskripsikan anjuran

untuk mengucapkan takbir, tahlil, dan doa yang telah disebutkan

setiap kali sampai di tanah tinggi (perbukitan) yang hendak didaki

oleh orang yang sedang dalam perjalanan pulang menuju ke

negerinya, baik setelah haji, umrah, maupun perang.

Bab: Keterlambatan dan Halangan

;,i'iffi 1' 
'J';:rry is ty i qAt *d*'*

.,-{! 'dJi'*'-ii:Jv .Grik ^14,P * n;'rf;
l.o.t c i, .4.coJ-f CtS AV,1a*l!.Jt

2674. Dari llvimah bin Al Hajjaj bin Umar, ia berksta, "Aku

mendengar Rasulullah SAW bersabda, "'Barangsiapa patah (kaki

atau lainnya) atau pincang, makn ia telah bertahallul dan atasnya

haji yang lain.' Ia berkata, 'lalu aku mengatakan hal ini kepada Ibnu
Abbas dan Abu Hurairah, maka mereka berknta, 'Hal itu benar. "'
(HR. Imam yang lima)

,'.-', : .. ,,i. L.1. , o/, r-e .dr )t t ),er d :o*17 ;r(1

dan Ibnu
atau sakit."

;3$';!.!tl 
".l,,,o.

.oL:,t"

Majah disebutkan:
Lalu dikemukakan

., o/ o'/ . t o / 9 ,o.1..,f;3i F-;A ,',$;;.A d:l'€'$i *'ft !!t:'€'t
z&e. e#ad -.rgr*,rLakan dalarrt riwayat Al Mawarzi: "Siapa

yang terhalang karena patah atau sakit. "

2675. Dalam riwayat Abu Daud
"Barangsiapo yang pincang, patah,

redaksi yang semakna.
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2677. Dari lbnu (lmar M, ia berkata, "Bukankan telah aku

beritahukan kepada kalian sunnah Rasulullah SAW, 'Jika salah

seorang dari kalian terhalang dari haji, laksanakanlah thawaf di
Baitullah dan antara Shafa dan Marwa, kemudiqn bertahallul dari
segala sesuatu sampai ia melalcsanakan ibadah haji tahun
selanjutnya, lolu menyembelih hadyu (hewan kurban) atau berpuasa
jika ia tidak mendapatkannya. "'(HR. Al Bukhari dan An-Nasa'i)

Dari Umar bin Khattab RA, dikisahkan bahwa ia menyuruh
Abu Aynrb -sahabat Rasulullah SAW- dan Hubar bin Al Aswad,
tatkala mereka berdua tertinggal melaksanakan ibadah haji lantaran
baru tiba pada hari Nahar, untuk bertahallul dengan umrah, kemudian
merealisasikan tahallul, mengulangi haji pada tahun berikutnya, dan

menyembelib hadyu. Barangsiapa ti<iak rnenemukan haCyu, maka
berpuasa tiga hari selama waktu haji dan tujuh hari (lagi) apabila telah
pulang kepada keluarganya. (Diriwayatkan oleh Malik di dalam Al
Muwaththa')

Dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa Ibnu Hizabah Al Makhzumi
jatuh di tengah perjalanan menuju ke Makkah -sementara ia berihram
untuk haji-, lalu ia mencari air yang diperlukannya dan bertemu
dengan Abdullah bin Ya'mar, Abdullah bin Zubair, dan Marwan bin
Hakam. Maka ia menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya
kepada mereka, kemudian mereka menganjurkannya untuk berobat

sebagaimana mestinya dan menebusnya, jika telah sembuh ia mesti
melakukan umrah dan bertahallul dari ihramnya, lalu mengulang haji
tahun depan dan menyembelih hewan kurban (hadyu). (Diriwayatkan
oleh Malik di dalam Al Muwaththa')

Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Barangsiapa yang tertahan
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karena sakit, maka ia tidak bertahallul hingga melaksanakan thawaf di

Baitullah." (Diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muwaththa')

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Tidak ada halangan kecuali

terhalangi oleh musuh." (Diriwayatkan oleh Asy-Syaf i di dalam

Musnadnya)
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Kata "k-s-r"

menggunakan huruf kof yang didhammahkan dan sin yang

dikasrahkan, yakni " kus ira (patah)."

Sabda beliau (maka ia telah bertahallul), Abu Tsaur dan Daud

menafsirkannya dengan berpegang pada teks secara lahiriah dan

berpendapat, bahwa orang tersebut bertahallul di tempat terjadinya
peristiwa (saat patah atau pincang). Para ulama sepakat bahwa orang

tersebut bertahallul karena faktor halangan tersebut (patah atau

pincang). Kendati demikian, rnereka berbeda pendapat tentang

bagairnana orang tersebut bertahallul dan kepada siapa hadits tersebut

ditujukkan. Para pengikut Syaf i berpendpat, bahwa hadits tersebut

ditujukkan pada hal-hal yang dapat memenuhi syarat tahallul, jika
syarat tersebut telah terpenuhi maka tahallul secara otomatis telah

terealisasi, selain itu, tidak terdapat kewajiban denda (dam) atasnya.

Sedangkan Imam Malik dan yang lainnya berpendapat bahwa orang
'tersebut mesti bertahallul dengan thawaf di Baitullah dan tidak dapat

bertahallul dengan hal lainnya. Sementara kalangan ulama Kufah
berpendapat bahwa orang tersebut bertahallul dengan niat,

menyembelih kurban, dan bercukur"

Sabda beliau (atau sakit) mengindikasikan bahwa penghalang

(al ihshar) tidak hanya terbatas padaragam kendala seperti yang telah

disebutkan. Setiap halangan ('udzur) apapun, secara legal memiliki
status yang setara, misalnya kekurangan bekal, tersesat di perjalanan,

atau keterlambatan kapal di tengah laut. Dengan paradigma inilah
mayoritas para sahabat mengemukakan pandangannya. An-Nakha'i
dan para ulama Kufah berkata, "Halangan, terjadi karena patah (kaki

atau lainnya), sakit, atau intimidasi musuh." Sementara ulama lainnya,

seperti Malik, Syaf i, dan Ahmad berkata, "Tidak disebut halangan

kecuali karena terhalang oleh musuh", mereka ini merujuk pada
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perkataan Ibnu Abbas dari hadits yang teiah disebutkan di atas.
Sedangkan Ibnu Juraij, mengutip sebuah riwayat yang berbunyi
"Tidak ada halangan setelah masa Nabi SAW." Sebab mencuatnya
perbedaan ini bermuara pada ragam penafsiran yang saling berbeda
terhadap makna al ihshar (halangan). Pendapat yang paling populer
dikemukakan oleh para ahli bahasa, mereka berkata bahwa al ihshar
terkait dengan sakit, sementara yang terkait dengan musuh disebut a/
hashr. Namun kalangan lain berpendapat bahwa kata ahshara dan
hashara memiliki makna yang sama.

Sabda beliau {sampai ia melaksanakan ibadah haji tahwn
selanjutnya) merupakan dalil tentang kewa.jiban melaksanakan ibadah
haji pada tahun berikutnya bagi orang yang terjebak oieh halangan.

Sabda beliau (maka sembelihlah kadyu (hewan kurban))
rnerupakan petunjuk tentang kewajiban menyembelih hewan kurban
bagi orang yang terhalang. Secara historis, sebetulnya halangan yang
terjadi pada masa Rasuiullah sAw dialami pada saat meiakukan
umrah. Para ulama, kemudian menganalogikan haji dengan peristiwa
tersebut, Tentang kewajiban menyembelih hewan qurban (hadyu),
mayoritas ulama berpedoman pada konteks hadits-hadits yang
disandarkan kepada Nabi SAW bahwa beliau melakukan hal tersebut
saat berada di Hudaibiyyah atas dasar firman Allah SWT, *Jika

engkau terhalang (oleh musuh atau karena sakit) maka (sembetihlah)
kurban yang mudah didapat." Asy-Syaf i menandaskan, bahwa
dalam hal ini tidak terdapat perbedaan interpretasi terhadap ayat
tersebut. Kendati demikian, Malik mengemukakan pendapat yang
berbeda, ia berkata, "Sesungguhnya hadyu tidak diwajibkan bagi
orang yang terhalung." Ia mengusung pandangannya dengan cara
mengkias "iy'tshor" (halangan) dengan kasus batalnya orang yang
berpuasa karena udzur. Pensyarah menegaskan bahwa, berpegang
pada formulasi kias semacarn ini, secara diametral bertentangan
dengan ketentuan Al Qur'an dan Sunnah. Agaknya cukup
mengherankan bah'wa pendapat irri dilontarkan oieh salah seorang
tokoh ulama. sesungguhnya hadits-hadits yang telah disebutkan di
atas merupakan dalil tentang kewajiban untuk melaksanakan hadyu.
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dan ketentuan bahwa ihshar tidak terjadi kecuali bagi orang yang

terintimidasi oleh musuh. Demikianlah pembahasan mengenai

persoalan ini, berikutnya akan dipaparkan tentang masalah kewajiban

qadha.

Bab:orangyangTerhalangBertahalluldariUmrahnyadengan
Menyembelih Hewan Kurban, Kemudian Bercukur di Tempat

Terjadinya Kendala, Baik di Tanah Halal Maupun di Tanah

Haram, serta Tidak Terdapat Kewajiban Qadha' Atasnya

\, ffi '"o;t,:i, 
{art :,:iot l;J iy
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13'1t, 
'r '1 tq 

r$t', '^;i
2678. Dari Al Miswar dan Marwan -dalam hadits trntong urnrah

Hudaibiyyah dan perdamaian Hudaibiyah-, ia berkata, "Tatknla Nabi

SAW telah menyelesaikan nasknh perianjian, beliau berkata kepada

para sahabatnya, 'Berdirilah kalian, sembelihlah hewan kurban dan

bercukurlaft. "'(HR. Ahmad, Al Bukhari, dan Abu Daud)

i;r;*>i 7f:t rt:q:q
.CI+

2679. Dalam riwayat Al Bukhari: Dari Al Miswar. bolrwa Nabi SAW

menyembetih kurban sebelum bercukur dan memerintahkan para

s ahab atnya untuk melahtknn hal s erupo'
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2680. Dari Al Miswar dan Marwon, mereka berkata, "Rasulullah

SAW mengalungi hewan hadyu dan menorehkon tanda pada hewan

itu di Dzul Halifuh, kemudian beliau berihram untuk umrah dari
tempat itu, lalu bercukur di Hudaibiyyah dalam umrahnya. Rasulullah
SAW kemudian menyuruh para sahabatnya untuk melakukan hal
tersebut. Beliau menyembelih kurban di Hudaibiyyah sebelum

bercukur don menyuruh para sahabatnya untuk melakukan hal
serupa. " (HR.Ahmad)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Pengganti bagi orang yang

kekurangan ibadah hajinya adalah dengan bersenang-senang. Orang
yang dibegal oleh musuh atau faktor lainnya, berarti ia telah halal dan

tidak perlu mengulangnya. Jika ia membawa hadyu lalu terhalang,

maka ia harus menyembelihnya di tempat itu apabila tidak sanggup

mengirimkannya ke Baitullah, namun jika mampu mengirimkannya,
ia tidak boleh bertahallul sebelum hadyu sampai ke tempat
(penyembelihannya)." Dikeluarkan oleh Al Bukhari. Imam Malik dan

yang lainnya berkata, "Orang tersebut boleh menyembehh hadyu dan
bercukur di mana saja, tidak ada kewajiban qadha atasnya, karena

Nabi SAW menyembelih dan bercukur saat berada di Hudaibiyyah,

kemudian bertahallul dari segala sesuatu sebelum thawaf dan sebelum

hadyu sampai di Baitullah. Tidak terdapat keterangan bahwa Nabi
SAW menginstruksikan seseorang untuk mengqadhanya ataupun

mengulangnya, sedangkan Hudaibiyyah, lokasinya di luar tanah suci.

Semua ini adalah perkataan Al Bukhari di dalam kitab Shafuifunya.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan Ibnu
Abbas (Pengganti bagi orang yang kekurangan ibadah hajinya ...
dst.) adalah qadha bagi yang terhalangi saat melaksanakan haji atau

umrah. Ini merupakan pendapat Jumhur. Adapun orang-orang yang

mengharuskannya berdalih dengan hadits Al Hajjaj bin Amr, dan itu
adalah nash yang diperdebatkan oleh para ulama. Mereka yang tidak
mewajibkan qadha mengatakan, bahwa Nabi SAW tidak pernah

memerintahkan seorang pun yang terhalangi bersamanya pada

peristiwa perjanjian Hudaibiyah, untuk mengqadha. Seandainya

mereka diwajibkan mengqadha (mengganti), tentulah beliau
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niemerintahkan mereka. Asy-Syaf i mengatakan, "Dinamakan umrah

qadha' adalah karena adanya qadhiyah (peristiwa perjanjian damai)

antara Nabi SAW dengan kaum Quraisy, bukan karena diwajibkan

mengqadha umrah tersebut atas mereka."

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Orungyang tertahan karena

sakit atau habisnya bekal, adalah seperti orang yang terhalangi oleh

musuh. Ini merupakan salah satu pendapat di antara dua pendapat

Ahmad. Yang termasuk dalam kategori ini adalah wanita haid

sehingga kondisinya dimaafkan namun tetap terlarang melakukan

thawaf, atau orang yang kembaii pulang sebelum thawaf karena

ketidaktahuannya akan wajibnya thawaf tambahan atau karena ketidak

mampuan memenuhinya atau karena ketinggalan rombongan. Orang

yang terhalangi diwajibkan membayar dom menurut salah satu

pendapat yang shahih, dan tidak diharuskan untuk mengqadha hajinya

bila itu haji sunnah. Wallahu a'lam.
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BAB.BAB HADYU DAN KURBAN

Bab: Menandai Hewan Kurban dan Mengalungi Hewan Hadyu
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2681. Dari lbnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sAW melaksanakan
shalat Zhuhur di Dzulhuloifah, kemudian beliau minta diambilkan
untonya, lalu menandainya pada pundak kanannya, lalu beliau
membersihkan darahnya, kemudian mengalunginya dengan dua
sandal, lalu beliau menunggangi kendaraanya. Ketika sejojar dengan
Baida' [suatu tempat di DzulhulaifahJ, beliau berihram untuk haji.
(HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i)

,f,?yt a W *t l';1 c; :\G or';) z1:H ,: $;t s
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2682. Dari Al Miswar bin Makhramah dan Marwan, keduanya
menuturkan, "Rasulullah SAW berangkat dari Madinah bersama
seribu sahabat lebih. Ketika mereka sampai di Dzulhulaifah, Nabi
sAW mengalungi hewan kurban dan memberinya tanda lalu berihrom
untuk umrah. " (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud)
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2683. Dari Aisyah RA, ia menuturl<an, "Aku memintal kalung-kalung

untuk hewan kurban Rasulullah SAW, kemudian beliau menandainya

dan mengalunginya. Selanjutnya beliau mengirmknnnya ke Baitullah.

Maka (setelah itu) yang tadinya diharamlmn atas beliau menjadi halal

baginya." (Muttafaq'Alaih)
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2684. Dari Aisyah, bahwasanya Nabi sAW pernah berkurban seekor

kambing ke Boitullah lalu beliau mengalunginya. (HP.- Jama'ah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

(menandainya), yaitu menggores kulit unta hingga berdarah,

kemudian mengusapnya sehingga itu menjadi tanda bahwa unta

tersebut adalah hewan kurban. Penandaan ini dilakukan pada bahu

kanannya. Jumhur salaf dan khalaf memandang disyariatkannya hal

ini.
Ucapan perawi (kemudian mengalunginya dengan dua

sandal) menunjukkan disyariatkannya mengalungi hewan kurban,

demikian menurut Jumhur. Ada yang mengatakan bahwa mengalungi

hewan kurban dengan sandal adalah tanda untuk memberangkatkan

dan bersungguh-sungguh dalam perjalanan. Ibnu Al Munir

mengatakan, "Hikmahnya, karena orang Arab menganggap sandal

sebagai kendaraan, karena sandal itu melindungi pemakainya dan

menanggung kerasnya jalanan. Maka orang yang berkurban seolah

telah turun dari kendaraannya karena Allah Ta'ala, baik yang

dikendarainya itu hewan ataupun lainnya, sebagaimana ia pun telah

keluar dari pakaiannya ketika melaksanakan ihram. Dan karena itulah,

dianjurkan mengalungi hewan kurban dengan dua sandal, bukan satu

sandal." Yang lainnya mengatakan, "Tidak mesti dengan dua sandal,
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tapi apa saja yang fungsinya s€una, maka itu mencukupi."

Bab: Larangan Menukar Hewan yang Telah Dikurbankan

yrfi er',y",V 7Ut ;';L 6r^i :Jti'-"", ;t *
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2685. Dari lbnu Umar M, ia menuturkan, "Umar bin Khaththab
mengurbankan hewan berhorga, lalu ada yang akon membayarnya
seharga tiga ratus dinar. Kemudian ia menemui Nabi SAW lalu
berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah mengurbankan unta super, lalu
aku ditawari tiga ratus dinar, apo boleh aku menjualnya kemudian
aku membeli beberapa ekor hewan kurban seharga itu.' Beliau
bersabda, 'Tidak. Sembelihlah itu.' (HR. Ahmad, Abu Daud dan Al
Bukhari di dalam kitab Tarikhnya)

Pensyarah Rahimohullah Ta'ala mengatakan: Hadits ini
menunjukkan tidak bolehnya menjual hewan yang telah dikurbankan
untuk kemudian dicarikan penggatinya yang setara ataupun yang lebih
baik.

Bab: Hewan Kurban Berupa Unta dan Sapi Diganti dengan
Tujuh Ekor Kambing atau Sebaliknya
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2686. Dari lbnu Abbas RA, bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi
SAW lalu berkata, "Aku berhutang seekor unta, tapi aku kesulitan
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knrena tidak menemukan yang bisa kubeli'" Maka Nabi SAW

memerintahkannya untuk membeli tuiuh ekor kambing lalu

menyembelihnya. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

2687. Dari Jabir, ia mengatakan, 
,,Rasulullah SAW memerintahkan

kami agar bergabung di dalam berkurban dengan unta dan sapi,

setiap tujuh orang untuk seekor hewan kurbant . (Muttafaq 'Alaih)
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2688. Dalam lafazh lain" Rasulullah sAW bersabda kepada kami,

,,Bergabunglah kalian pada unta dan sapi, setiap tujuh orang pada

satu ekor hewan kurban." (HR. Al Barqani, sesuai dengan syatat Ash-

Shafuifuain)
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2689. Dalam riwayat lain: Ia menuturkan, "Kami bergabung bersoma

Nabi sAW dalam haji dan umrah, setiap tujuh orang dari kami pada

seekor hewan kurban. Lalu seorang lakiJaki berkata kepada Jabir,

'Bolehkan bergabung pada sapi sebagaimana bergabung pada unta?'

Ia meniawab, 'Itu hanya berlaku pada hewan kurban'"' (HR' Muslim)

t Yang dimaksud adalah hewan kurban yang berupa unta atau sapt'
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2690. Dari Hudzaifah, ia mengatakan,
Rasulullah SAW menggabungkan koum
untuk setiap tujuh orang." (HR.Ahmad)
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muslimin pada seekor sapi
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2691. Dari lbnu Abbas M, ia mengatakan, "Ketika ksmi bersama
Nabi sAW dalam suatu perjalanan, lalu tibalah ldul Adha. Maka kami
menyembelih sapi atos nama tujuh orang dan unta atas namo sepuluh
orang." (HR. Imam yang lima kecuali Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(tujuh ekor kambing) dan (setiap tujuh orang untuk seekor hewan
kurban) telah dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa
seekor hewan kurban (yakni unta atau sapi) setara dengan tujuh ekor
kambing, demikian menurut Jumhur. Hadits-hadits di atas konteksnya
menunjukkan bolehnya bergabung dalam berkurban, dan ini juga
merupakan pendapat Jumhur, dan itu tidak ada perbedaan antara yang
berkurban karena wajib maupun sunnah, atau sebagiannya wajib dan
sebagian lainnya sunnah atau bahkan yang sekadar menginginkan
daging.

Ucapan Ibnu Abbas (dan unta atas nama sepuluh orang)
menunjukkan bahwa berkurban dengan unta cukup atas nama sepuluh
orang. Tentang ini insya Allah akan dibahas nanti.

Bab: Menunggangi Hewan Kurban
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2692. Dari Anas, ia menuturkan, "Rasulullah sAW melihat seorang

laki-taki menggiring hewan kurban, lalu beliau berkato,
,Tunggangilah!' Laki-laki itu menjrwab, 'Ini hewan kurban.' Beliau

berkata lagi, 'Tunggangilahl' LakiJaki itu juga menjawab, 'Ini hewan

kurban.' Beliau berkota lagi, 'Tunggangilah!' hingga tiga kali."

(Muttafaq 'Alaih)
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2694. Dqri Anas, bahwasanya Nabi sAW melihat seorang laki-laki

menggiring seekor hewan kurban, sementara ia tampak kelelahan

berjalan, maka beliau berkata, "Tunggangilah!" LokiJaki itu

menjawab, "Ini hewan kurban." Beliau berkota lagi, "Tunggangilah'

walaupun itu hewan kurban." (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)
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2695. Dari Jabir, bahwasanya ia ditanya tentang menunggangi hewan

kurbon, ia menjawab, "Aku telah mendengar Rasulullah sAW

bersabda, 'Tunggangilah dengan cara yang baik bila engkau terpalrsa

sampai engkau menemukan tunggangan'"' (HR' Ahmad, Muslim'

Abu Daud dan An-Nasa'i)
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2696. Dari Ali M, bahwasanya ia ditanyo: Bolehkah seseorang

menunggangi hewan kurbannya? Ia menjawab, "Tidak apa-apa. Nobi
SAW pernoh melewati orang-orang yang tengah berjalan, lalu beliau
menyuruh mereka menunggangi hewan kurbannya." Ali juga
mengataknn "Kalion tidak akan mengikuti sesuatu yang dianggap
lebih utama daripada sunnah Nabi kalian SAW." (HR. Ahmad)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala metgatakan: Hadits-hadits di
atas menunjukkan bolehnya menunggangi hewan kurban, dan itu tidak
ada perbedaan antara yang berkurban karena kewajiban atau sebagai

sunnah, karena Nabi SAW tidak merincikannya. Ada perbedaan
pendapat, apakah yang menunggangi hewan kurbannya itu boleh juga
menumpangkan barang bawaannya. Mengenai hal ini Malik tidak
membolehkan, sementara Jumhur membolehkan. Al Qadhi Iyadh
mencatat ijma' yang tidak membolehkan untuk menyewakan hewan
kurban.

Bab: Bila Hewan Kurban Kelelahan Sebelum Sampai Tempatnya
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2697. Dori Abu Qabishah -Dzuaib bin Halhalah-, ia berkata, "Nabi
SAW menugoskannya untuk mengantorkan hewan kurban, kemudian
beliau bersabda, 'Jika ia kelelahan lalu engkau khawatir ia mati,
maka sembelihlah. Kemudian celupkan sandalnya (yang dikalungkan

,o t ,.-l
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2698. Dari Najiyah Al Khuza'i, orang yang mengantqrkan hewan
kurban Rasulullah SAW, ia mengatakan, "Aku berkata, 'Apa yang
harus kulakukan bila hewan kurban ini kelelahan?' Beliau menjawab,
'Sembelihlah dan celupkan sandalnya pada darahnya, lalu tepukkan

pada pundak kanannya, kemudian biarkan di antara orang-orong
agar mereka memakannya."' (HP.. Imam yang lima kecuali An-
Nasa'i)

itu) pada darahnya, lolu tepukkan pada pundak kanannya. Kemudian
engkau jangan ikut makan darinya dan juga orang-orang yang
b er s amamu. "' (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)
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2699. Dari Hisyam bin '(Jrwah, dari ayahnya, bahwa pengantar
hewan kurbqn Nabi SAW mengatakon, "Wahai Rasulullah, apa yang
harus kulakukan bila hewan kurban itu kelelahan? " Beliau
menjawab, "Setiap hewan kurban yang kelelahan, makn sembelihlah.
Kemudian celupkan kalungnya ke dalam darahnya, lalu biarkan di
antara orang-orang (agar) mereka memakannya." (HR. Malik di
dalam Al Muwoththa')

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Tentang hadits
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Najiyah, At-Tirmidzi menilainya shahih. Menurut ahli ilmu, hadits ini
diamalkan pada hewan kurban yang sunnah (bukan kurban yang

wajib) bila hewan itu kelelahan sebelum sampai tempat
penyembelihannya, dan orang yang mengantarkannya tidak ikut
memakan darinya dan tidak pula yang menyertainya. Lalu setelah
disembelih dibiarkan agar orang lain memakannya, dengan begitu
sudah sah. Ini merupakan pendapat Asy-Syaf i, Ahmad dan Ishaq.
Mereka juga mengatakan, "Bila ia memakan darinya, maka ia
berhutang sekadar yang dimakannya itu." An-Nawawi mengatakan,
"Tentang istilah 'yang menyertainya' ada dua pengertian menurutpara
sahabat kami: Pertama, yaitu mereka yang menyertainya dalam
makan dan lainnya selain kelompok kafilahnya. Kedua, yaitu pendapat
yang lebih benar berdasarkan konteks nash Asy-Syaf i dan mayoritas
sahabatnya, bahwa maksudnya adalah semua kafilahnya, karena sebab
dilarangnya orang-orang yang menyertai itu adalah dikhawatirkan
mereka yang menyebabkan kelelahan hewan kurban tersebut, dan ini
adapada semua kafilah.

Bab: Memakan Kurban dari Denda Tamattu', Qiran dan Kurban
Sunnah
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2700. Dalam hadits Jabir mengenai cara haji Nabi SALT disebutkan:
Kemudian beliau kembali ke tempat penyembelihan, lalu menyembelih
enqm puluh tiga ekor hewan kurban, lalu menyerahkan sisanya
kepada Ali dan menyertakannya dalam kurbannya. Kemudian
memerintahkan agor mengambil sepotong dari setiap hewan kurban,
lalu dimasukkan ke dalam satu panci lalu dimasak. Kemudian beliau
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dan Ati turut makan dagingnya dan meminum kuahnya. (HR. Ahmad

dan Muslim)
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2701. Dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW telah melaksanakan tiga
knli haji, yaitu dua haji sebelum hijrah dan satu haji setelah hijrah
yang sekalian dengan umrah. Beliau menggiring tiga puluh tiga ekor

hewan kurban, lalu Ali datang dari Yaman membawa sisanya, di
antaranya terdapat unta Abu Lahab, pada hidungnya terdapat cucuk

perak, lalu beliau menyembelihnya. Rasulullah SAW memerintahkan

ogor mengambil sepotong dari setiap hewan kurbon, lalu dimasak,

dan beliau minum dari kuahnya. (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah,

narnun dalam redaksinya disebutkan: "unta Abu Jahal")
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2702. Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Kami keluar bersamo

Rasulullah SAW pada lima hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Tidak ada

yang tampak pada kami kecuali untuk melal<sanakan haji. Ketika kami

telah delrat Makkah, Rasulullah SAIU memerintahkan orang yang
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tidak membawa hewan kurban, -bila thayvaf dan sa'i di antara Sha/b
dan Marwah- agar bertahallul." Aisyah melanjutkan, "Kemudian
pada hari nahar dibqwakan kepada kami daging sapi, lalu aku
kataknn, 'Apa ini?' Dijawab, 'Rasulullah SAW teloh menyembelih
atas nama para istrinya."'(Muttafaq 'Alaih)

Ini menunjukkan bolehnya memakan dari dam haji qiran,
karena saat itu Aisyah melaksanakan haji qiran.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan Aisyah
(Kemudian pada hari nahar dibawakan kepada kami daging sapi),
hadits-hadits ini menunjukkan bolehnya orang yang berkurban untuk
memakan dari hewan yang dikurbankannya. An-Nawawi mengatakan,
o'Para ulama telah sepakat, bahwa memakan dari hewan kurban
sunnah (bukan denda) hukumnya sunnah." Pensyarah mengatakan,
"Konteksnya menunjukkan bolehnya memakan dari hewan kurban,
tanpa ada perbedaan antara yang berkurban sunnah atau wajib (karena
denda) karena keumuman firman Allah Ta'ala *Maka makanlah
sebagian daripadanya." (Qs. Al Hajj (22): 28, 36), di sini tidak
dirincikan. Kemudian dari itu, berdalih dengan kias pada zakat yang
tidak membolehkan memakan hewan kurban yang wajib, tidak bisa
dijadikan pedoman untuk mengkhususkan keumuman tersebut, karena
zakat itu disyariatkan untuk membantu orang-orang fakir, maka bila
disalurkan kepada pemilik asalnya berarti keluar dari tujuannya,
sedangkan dalam hal kurban tidak disyariatkan seperti itu, karena
kurban itu disebabkan adanya suatu kekurangan (dalam pelaksanaan
haji) atau sekadar sumbangan (yakni kurban sunnah). Maka kias
dengan adanya perbedaan itu tidak bisa diterapkan.

Bab: Orang yang Telah Mengirimkan Hewan Kurbannya, Tidak
Diharamkan Baginya Apa-Apa yang Biasanya Halal Baginya
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2703. Dari Aisyah M, ia menuturkan, 'inarutuiloh SAW pernah

r,cr-(Jt U LS-w

Uuthtashar llallulAuthrrr - &7



berkurban dari Madinah, aku sendiri yang memintal kalung-kalung
hewan lrurban beliau. Kemudian beliau tidak menghindari hal-hal
yang biasa dihindari oleh orang yang berihram." (HR. Jama'ah)
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2704. Dalam riwayat lain; 
'Bahwasanya 

Ziyad'bin Abu iu|yon
mengirim surat kepada Aisyoh: "Sesungguhnya Abdullah bin Abbas
telah tnengatakan, 'Barangsiapo yong berkurban, maka diharamkan
baginya apa-spa yang diharamkan bagi jama'ah haji hingga hewan

kurbonnya disembeiih. "' Maka Aisyah mengatakan: "Tidak seperti
yang dikatakan oleh lbnu Abbas. Aku pernah rnemintalkan kalung-
kalung hewan kurban Rasulullah SAW dengan tanganku sendiri,
kemudian beliau mengalungkannya dengan tangan beliau, lalu
dikirimkan oleh ayahku. Dan ticlak ada yang diharomkan pada
Rasulullah SAW opa yang dihalalkan Allah baginya hingga
disembelihnya hewan kurban itu." {HP.. Al Bukhari dan Muslim)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(Ziyad bin Abu Sufyan), peristiwa ini terjadi pada masa Bani
Umayyah, adalah setelah masa mereka, biasanya disebut dengan nama

Ziyad putra ayahnya. Para ahli ilmu telah sepakat haramnya
penisbatan Ziyad kepada Abu SuSan. Adapun yang diungkapkan oleh
para ahli ilmu di masa Bani Umayyah hanyalah untuk penyelamatan

diri. Para ahli silsilah mengatakan, bahwa dinisbatkannya Ziyad
kepada Abu Sufran adalah untuk menjaga orisinalitas redaksi yang

diungkapkan oleh para perawi. Kedua hadits di atas menunjukkan
bahwa orang yang mengirimkan hewan kurbannya tidak diharamkan

baginya hal-hal yang basanya halal baginya, demikian menurut
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Jumhur.

Bab: Anjuran Berkurban
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2705. Dari Aisyah RA, bahwasonya Nabi SAW bersabda, "Tidaklah

seorang manusia berbuat suatu amal pada hari nahar yang lebih
dicintai Allah daripada menumpahknn darah (hewan latrban).

Sesungguhnya (hewan latrban) itu akan datang pada hari kiamat

dengan tanduk, latku dan bulunya. Dan sesungguhnya darah (hewan

htrban) itu pasti menempati (suatu tempat) di sisi Allah 'Azza wa

Jalla (yalcni diterima) sebelum jatuh menempati suatu tempat di bumi,

maka relakonlah ittt." (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia
mengatakan, "Ini hadits hasan gharib.")
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2706. Dari Zaid bin Arqam, ia mengatakan, "Aku berkata -atau
mereka berkato-, 'Wahai Rasulullah, opa itu hewan kurban?' Beliau
menjawab, 'Itu adalah sunnah bapak kalian, Ibrahim.' Mereka

bertanya lagi, 'Apa yang kita peroleh darinya?' Beliau menjawab,

'Kebaikan pada setiap bulunya.' Mereko bertanya lagi, 'Bogaimana

dengan bulunya?' beliau menjawab, 'Kebaikon pada setiap helai
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bulunya yang lebat; (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)
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2707. Dari Abu Hurairah, ta birkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Barangsiapa yang mendapatkan kelapangan (rezeki) lalu ia tidak
berhtrban, maka janganlah ia mendelrati tempat shalat kami."' (HP..
Ahmad dan Ibnu Majah)
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2708. Dari lbnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAIA bersabda,
'Tidak ada uang yang dibelanjakan pado sesuatu yang lebih utama
dar ip ada s emb elihan pada har i r aya."' (HR. Ad-Daraquthni)

Pensyarah Rahimahullah To'ala mengatakan: Sabda beliau
(maka janganlah ia mendekati tempot shalat kami), hadits ini
termasuk yang drjadikan dalil oleh mereka yang mewajibkan kurban.
Mengenai hal ini akan dibahas kemudian. Hadits-hadits di atas
menunjukkan disyariatkannya berkurban, dan tidak ada perbedaan
pendapat dalam hal ini. Juga menunjukkan bahwa berkurban itu
merupakan amal yang paling dicintai Allah pada hari nahar (Idul
Adha). Sedangkan tidak berkurban padahal kondisinya mampu, maka
hukumnya makruh.

Bab: Alasan Tidak Wajibnya Berkurban Karena Rasulullah
SAW Telah Berkurban Atas Nama Umatnya

,J'$t t* ,;*tri + ffi .lr J';:r'{'4:" :J$ 1.e ;,e
iz 2.. cz/
4>..r-le 

"iiq,/
-1

(J'lt "-'r'& 
ti #i ,kf hri ;rr ,*,ri,Sta
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2709. Dari Jabir, to *rnuturt*n, "Aku shalat bersoma Rasulullah
SAW pada hari ldul Adha. Setelah selesai beliau membowa domba
lalu menyembelihnya seraya mengucapknn,'Bkmillaahi wallaahu
akbar. Allaahumma haadzaa 'annii wa 'amman lam yudhahhi min
ummatii.' lDengan menyebut nama Allah dan Allah Maha besar. Ya

Allah, ini atas namaku dan atas nama ummatku yang tidak (mampu)

berkurban)." (HR.Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

;-2 tt! us ffi l, 
'J';', 

tti ,gr, o-ri * ,;G i ,* *
-!t 

,uslt'*;, .b tip 6#i ;:ji ;U- ,* 6.*l
'J)i ,i'n i ,g*;lrr^a'a" ,iW'ri,t ;, ,\yr,
;i- ; LflLr'J.yt *'Arru'r"e:,"r; ,(i-:-.';l V u;
, ztt i i a,, ta. 4. t c. .'.. t,o'.1 o, )t.c' cl-1:-h! .r;, JI) #.; f tb :J"-# c+""i|'^,-1ij-,;)Li
. o,r'. . ,: ,, 

t 
'

,y b: d * &5.6iL'ui:t',,,ft-t,;5[iil *,
lb .?-=;:'t:, {A :t {*rr'ii;tilr iu? u ,;4 *"'e

2710. Dari Ali bin Al Husain, dari Abu RoJi', bahwasanya Rasulullah
SAIY apabila berhtrban, beliau membeli dua ekor domba gemuk yang
bertanduh berwarna putih bercampur hitam (belang di sekitar
matanya dan lakinya). Setelah selesai shalat dan menyampaiksn
khutbah di hadapan orong-orang, dibawakan salah satunya ketika
beliau masih berdiri di tempat shalatnya, lalu beliau menyembelihnya
sendiri dengan pisau, seraya mengucapkon, "Allaahumma haadza

'an ummatii jamii'an man syahida laka bit tauhiiid wa syahida lii
bil balaagh [Ya Allah, ini atas nama umatht semuonya yang bersal<si

kepadamu dengan menyatakan tauhid dan bersaksi untukku bahwa

t.o I
(J^>l
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aht telah menyampaikanJ." Kemudian dibm,akan satu ekor lagi, lalu
beliau menyembelihnya sendiri sercrya mengucaplran, "Hoodzao 'on
Muhammad wa aali Muhammad [Ini atas nama Muhammad dan

lreluarga MuhamamdJ." Kemudian beliau membagikanrrya kepada

orang-orang miskin, beliau dan kcluarganya iuga ilrut memakan dari
kedua domba itu. Selanjutnya selama beberapa tahun berilatnya tidak
ada seorang pun dari Bani Hasyim yang berkurban. Allah telah

menutupi lcesulitan berlatrban dan hutang dengan Rasulullah SAW.

(HR. Ahmad)
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Kedua hadits di

atas menunjukkan bolehnya seseorang berkorban atas namanya, para

pengikutnya dan keluarganyq yaitu dengan menyertakan mereka

semua dalam memperoleh pahala. Demikian menurut pendapat

Jumhur. Berdasarkan kedua hadits tadi dan hadits-hadits lainnya yang

semakna, jumhur berpendapat bahwa kurban itu tidak wajib, tapi
sunnah.

Bab: Apa yang Perlu Dihindari Selama Sepuluh Hari Pertama
Dzulhijjah Oleh Orang yang Hendak Berkurban

;t:)i', A-,;r sl it fi?, $t :JG ffi *r J"irli * ?i V
;t rr1 .'n-a:- ; ::&?, :f *'4',#"'oi'€;;i

<Ur$t\at;tr
2711. Dari Ummu Salamah RA, bahwasanya Rasulullah SAW

bersabda, "Jika kalian telah melihat hilal Dzulhiiiah dan seseorang di
antaro kalian hendak berlanrban, maka hendaklah ia menahan rambut

dan kukunya (tidak memotongnya) hingga ia berlatrban." (HR.

Jama'ah kecuali Al Bukhari)

! I .c., t o1 ti'..'u o. ,s ol 9 -., Q,. 1c 91 zlt z) - t "
,iJ.1..11- et il og A,Ui"G.friJ )A.rii ,'"tr'"€j u:t

',r4. & ::6?r :f 'u L LU * 4t q J\ S^i st;
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2712. Dalam lafazh Abu Daud, yang juga diriwayatkan oleh Muslim
dan An-Nasa'i: "Barangsiapa yang mempunyai hewon lrurban yang
hendak disembelihnya, apabila teloh melihat hilal Dzulhfijah, malra
janganlah ia mengambil (memotong) rambut dan kukunya sehingga ia
b er kur b an (me nyemb e I ih) ."

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits ini
menunjukkan disyariatkannya tidak memotong rambut dan kuku
setelah memasuki sepuluh hari pertama Dzulhijjah bagi yang hendak
berkurban. Hikmah larangan ini adalah semua anggotanya tetap

lengkap untuk membebaskan diri dari neraka.

Bab: Usia Hewan Kurban yang Cukup untuk Berkurban dan
yang Tidak Cukup

';;"tf vf ,:^i J \lfr^,':l \ :ffi xr J';r'Js :'JG /re *'qj$t y^*r;tt itrrl .:i at'q cL r:r,,s ;35L

ds:"'.31r
2713. Dari Jabir M, ia berkata, "Rasulullah SAW beisoOao,
'Janganlah kalian menyembelih, kecuali musinnah2 dan jika kalian
kesulitan (mendapatkannya), maka sembelihlah domba muda (berusia
enam bulan hingga setahun). "'(HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan
At-Tirmidzi)

.r.#t',F ,i;';. I li J;-'d,,Se ,i;, ,,SG 7:G / :tSt f
$r;e Ll ,l' J;, (- :Jta .f io *v 'ffi irr J';:r'; ivt
c, U ,ii'i .!d.'# rj r4;;t ,Ju .Ft i aLr* .;r

' Hewan Qurban yang telah mencapai dewasa menurut syara', yaitu yang sudah
tumbuh gigi serinya dari jenis unta (5 tahun), sapi (2 tahun), dan kambing (l
tahun). Adapun biri-biri maka boleh yang berumur enam bulan.
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2714. Dari Al Bara' bin 'Azib, ia menuturkan, "Pamanku, Abu
Burdah, berkurban sebelum pelaksanaan shalat (Id), moka Rasulullah

SAl4l bersabda, 'Kambingmu adaloh kambing daging.' Pomanlat

berlrata, 'Wahai Rasulullah, aht masih punya kambing peliharaan
yang mosih muda.t Beliau bersabda, 'Sembelihlah, tapi ini tidak
berloku untuk selainmu.' Kemudian beliau bersabda, 'Barangsiapa

menyembelih sebelum shalat (Id), maka ia menyembelih untuk dirinya
sendiri, dan siapa yang menyembelih setelah shalat, moka telah

sempurna htrbannya dan sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin."'
(Muttafaq 'Alaih)

-:-,t;."21- 4.,i'i-ffi I' J;r'+ iui;-:;',rj *
<l:u'-it,izl ljg .o%t4Lrat a*\i

2715. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aht mendengar Rasulullah
SAW bersabda, 'Sebaik-baik htrban adalah domba muda (berusia

enam bulan hinggo setahun)."'(HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

1.:*Jt')'-t i,Su ffi int J'y.,"oi ,ej * )\ *)\r?i *
C,(, ;r.t')'r3i it|,1l .+ )Ut i

2716. Dari Ummu Bilal binti Hilal, dari ayahnya, bahwasanya

Rasulullah SAW bersabda, "Boleh berlatrbon dengan domba muda

fterusia enam bulan hingga setahun). " (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

.cI,d .oL'.,

€'; ? €.'i Lrat oY:)'jtt ikWo;r.oi;^, qt.*GJ"*
(;6 u$'>:rr; i: 'ur;> .:*t L

2717. Dari Mujasyi' bin Sulaim, bahwasonya Nabi SAW pernah
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bersabda, "Sesungguhnya domba muda (berusia enam bulan hingga
setohun) adalah culatp sebagaimana cukupnya domba dewasa
(berusia tiga tahun)." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

.)l 'ru 4 LALrffi l' );r'{ t:* ,JG ,c i *V
(6r3t itttl

2718. Dari '(Jqbah bin 'Amir, ia mengatakan, "Kami berlatrban
bersama Rasulullah SAW dengan domba mudo (berusia enam bulan
hingga setahun)." (HR. An-Nasa'i)

U16,Ut;b ?,*i;.W lt,!;:r'a i,Su rG ,u^*;
i$ i.y ,Juu .LL'$G( ,:t J';:rt:-:'.ii .'^L:L'^A.

$b
2719. Dari 'Uqbah bin 'Amir, ia mengatakan, "Rasulullah SAW
membagi-bagikan kurban kepada para sahabatnya, sementara rJqbah

mendapat domba muda (berusia enam bulan hingga setahun), lalu
oku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku hanya mendapatkan domba
muda (berusia enam bulan hingga setahun).' Beliau bersabda,
' Berlatrbanlah dengannya."' (Muttafaq'Alaih)

"J ti:1r. * ;rAzi w ut Li :',,:1t',, c:,t\a:a, !t'r:'€j
.ci:r"s> :Jt- W d,;?7 ,!'&'e l-* 'itt,

2720. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Abu
Daud: Bahwasanya Nabi SAW memberinya knmbing yang dibagi-
bagikan kepada para sahabatnya, lalu tersisa anak kambing kacang
(berusia satu tahun), lalu hal itu disampaikan kepoda Nabi SAW,

maka beliau bersabda, "Berlatrbanlah engknu dengan itu."
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan; Sabda beliau

(kecuali musinnah), ptr& ulama mengatakan, bahwa musinnah adalah
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yang sudah tumbuh gigi serinya dari jenis onta, sapi, dan kambing

atau yang lebih tua dari itu. Ini menunjukkan tidak bolehnya

berkurban dengan hewan muda kecuali bila pekurban tidak

menemukan yang dewasa (cukup umur menurut syara', yakni

musinnah). Ibnu Umar dan Az-Zrthi mengatakan, "Tidak boleh secara

mutlak berkuban dengan kambing muda atau lainnya yang masih

muda." An-Nawawi mengatakan, "Pendapat semua ulama, bahwa itu
boleh, baik menemukan yang lainnya ataupun tidak. Adapun hadits-

hadits itu menunjukkan anjuran dan keutamaan." Pensyarah

mengatakan, "Hadits-hadits di atas mengnjukkan bolehnya berkurban

dengan kambing muda sebagaimana dikemukakan oleh para ulama."

Bab: Hewan yang Tidak Boleh Dikurbankan Karena Cacat,

Hewan yang Dimakruhkan dan Hewan yang Dianjurkan untuk
Dikurbankan

j6 .oilii )"Ar 7*\#Jo:t w ;nt J'y, 4 :JG *'*
|-;*rtrt { t; i:Ar ,iu" ,,-iA, i P.U)'-"-?i ,i;a

f *6';t,4 .',s u"-3, 
"^;* r"^*:t' ^i; 

:as: G'ri ri
gFi Jti',tu l'-f '-k'n

2721. Dari Ali RA, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang berkurban

dengan hewan yang terpotong tanduk dan telingonya." Qatadah
mengatalrnn, "Lalu aku ceritakan kepada Sa'id bin Al Musayyab, ia
pun mengatakan, 'Yang patah itu setengah atau lebih dari i/2."' (HR.

Imam yang lima, dishahihkan oleh At-Tirmidzi. Namun Ibnu Majah

tidak menyebutkan perkataan Qatadah dan seterusnya)
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2722. O*i ,lt Bara' bin 'Azib, ia berlata, "Rasulullah bersabda,
'Empat macam hewan yang tidak sah dijadikan latrban; Hewan buta

yang jelas butanya, hewan sakit yang jelas sakitnya, hewan pincang
yang jelas pincangnya, dan hewan yang sangat latrus, yang tidak
bersumsum pada tulangnya." (HR. Imam yang lima, dishatrihkan oleh

At-Tirmidzi)

Jt ;,- 'Lili ,'n-i\t y ;'rlL i$t :)t3 c,1 ,i'ni- uu
,iu ; ? #- * :f ;;,s-c-,ast',4i'c-L? j\,y!t
'd-b'):rJ,l' i*l 
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rk;rAt AF 
y ;it'-^*^It,tfr.|#'Ct irr*lt r, &i

'djqd6'>jt; itti*t|t3i .4 ) dir iryirt ,t;,+,
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2723. Yazid Dzu Mishr meriwayatkan, ia mengatalan, "Aku

mendatangi 'Utbah bin Abd As-Silami, lalu aku lratakan, 'Wahai Abu
Al Walid, " aht tadi keluar mencari hewan htrban, tapi tidak aku

temulcan yang aht sukai, selain yang ompong, bagaimana

menurutmu?' Ia berkata, 'Mengapa engkau tidak bawakan saja
lrcpadalat, biar aht yang berkurban dengannya?' 'Subhaanallaah,

mengapa boleh untukrnu dan tidak boleh untukku' timpalht. Ia
berkata lagi, 'Ya, itu karena engknu ragu sedangkan alat tidah
Sesungguhnya Nabi SAW telah melarang mengurbankan mushfarah,

musta'shalah, bakhqa', musyi'ah dan kasra'. Al mushfarah adalah

.v-.v
,oo
., tA , .
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yang putus telinganya sehingga lubang telinganya kelihatan, al
mustaashalah adalah yang tandulmya patah dari pangkalnya, al
Bokhqa' adalah yang buta matanya, al musyi'oh adalah yang tidak
laut mengilafii rombongannyo, yaitu sangat lemah dan kurus kering,

sedang al lrasra' adalahyang tidakbersumsum (sangat kurus)."' (HR.
Ahmad, Abu Daud dan Al Bukhari di dalam l<rtab Tarikhnya)

.a-f'!i 'b:v j'Jlrli, ca kf tx d?t_:Jti*,tj *
,.. ri'..- ,. ' '

(i,"-i itO .i:'g>:Jt-,WUt ai; i,Ss

2724. Dari Abu Sa'id, ia menuturkan, "Aku membeli biri-biri untuk

aku kurbankan, lalu srigala menggigit ekornya, kemudian aht
bertanya kepada Nabi SAW, beliau pun bersabda, 'Berkurbanlah

dengannya."' (HR. Ahmad)

't'oir,iiiil ,rlsr'J.ru'of W At Jy, e ;i ilu *'*'^-;;ir it1r1 .ies? tyiv";,lj

2725. Dari Ali RA, ia berknta, "Rasulullah SAW memerintahkan kami
untuk memeriksa mata dan telinga (hewan kurban), dan agar kami
tidok berkurban dengan hewan yang telinga bagian depannya robek,

hewan yang telinga bagian belakangnya robek, hewan yang panjang
telinganyo terpotong atau robek, dan hewsn yang daun telingonya
berlubang." (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

oL-{) ?ltr'*_l\ipry i,ss,w';ai'd:t f
<UrdtL?:t> .o ir:rilir

2726. Dari Abu Umamah bin Sahl, ia mengotaknn,

menggemukkan hewan latrban di Madinah, dan kaum

menggemukkan." (Dikeluarkan oleh Al Bukhari)
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2727. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Darah
domba putih bercampur merah dan coklat lebih aku sukai daripada
dua yang hitam." (HR. Ahmad)

'd FU4* o;i X#.lr J';:, & 'iu r.n-, 'ci *a.r.ra
I or,. t. 4 . , ,zo I t.,. ,, . t! o., o o(Sb|!iL;*) i3i ir1,rl .:r-'d'Fi':;A'*j r:;

,rii. Dari Abu Sa'id, r, *rn{otokor, "Rasulullah SAW berlrurban
dengan biri-biri bertanduk yang pejantan, mulutnya hitam, perutnya
hitam, lrakinya hitam dan matanya dikelilingi warna hitam." (HR.
Ahmad dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(Rasulullah SAW melarang berkurban dengan hewan yang
terpotong tanduk dan telinganya) menunjukkan tidak sahnya
berkurban dengan hewan yang tanduknya patah atau telinganya
terpotong, yaitu terpotong atau patah hingga setengahnya. Abu
Hanifatr, Asy-Syaf i dan Jumhur berpendapat bolehnya berkuban
dengan binatang yang tanduknya pecah, rurmun Malik
memakruhkannya bila berdarah dan menganggapnya sebagai cacat.

Sabda beliau (Empat macam hewan yang tidak sah dijadikan
kurban; Buta yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang
yang jelas pincangnya, dan yang kurus yang tidak berlemak)
menunjukkan bahwa hewan yang jelas butanya, sakitnya dan
pincangnya tidak boleh dijadikan kurban kecuali bila hanya sedikit
dan tidak tampak jelas, begitu pula yang sangat kurus, yaitu hewan
yang tidak ada sumsum pada tulangnya, yakni yang sangat kurus
kering. An-Nawawi mengatakan, "IJlama telah sepakat bahwa
keempat macam cacat adalah: sakit, kurus, buta sebelah dan pincang
yang jelas, semua ini tidak sah untuk dijadikan kurban, begitu juga
yang searti dengan itu atau lebih buruk dari itu, seperti buta kedua
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matanya, brurtung kakinya dan sebagainya.

Bab: Berkurban dengan Hewan yang Dikebiri

q-irT ;F-Li #re I' J;' fu ,Ju gt, €j r
6;li6r1 .jb;

2729. Dari Abu Rafi', io mengatakan, "Rasulullah S,qW trrt*iOan
dengan dua ekor biri-biri belang (hitam putih, putihnya lebih banyak),

yang dikebiri." (HR. Ahmad)

Pl,W,# #,ffi i' J?, #,Uu *y V
(Gi irrrl .s-i'r*'; ;;i

2730. Dari Aisyah, ia mengatalmn, "Rasulullah in* Oun raon

dengan dua biri-biri gemuh besar, belang, bertanduh dan dikebiri.*
(HR. Ahmad)

LiJ;-1 ,-j'*i,*y r -*')t y i-* ,rj r
;H- ry,/# rs?t',p-'oi ;rrf $Y ok ffi I' j;,
* AurV d.,*i * r.**i'Ci,i;';'; i?.Lf ;if
q.c ir.r itj rl f )i', y f ?\i'cli, #ur'i:gz :
2731. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah, dari Abu

Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW, apabila hendak berhtrban,

beliau membeli dua el<or biri-biri besar, gemuk, bertanduh belang,

dan dilrebiri. Salah satunya beliau sembelih atas nama umafitya, yaitu

merelm yang bersaksi dengan tauhid dan berssl$i balwa beliau telah

merlyampaikan risalah, dan seelar lagi beliau sembelih atas nama

Muhammad dan keluarga Muhammad. (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta' ala mengatakan: Hadits-hadits di
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atas menunjukkan dianjurkannya berkurban dengan hewan kurban

bertanduk dan belang, dan ini merupakan kesepakatan umat. Juga

menunjukkan dianjurkannya berkurban dengan hewan yang dikebiri.
Konteksnya, bahwa anjuran tersebut tidak terbatas pada kriteria hewan

yang disebutkan, karena selain itu pun Nabi SAW pernah berkurban

dengan hewan pejantan (tidak dikebiri), maka keduanya sama.

Bab: Berkurban dengan Kambing untuk Satu Keluarga

.;ts'*; tUj '*\i;i:(.iit- i,sv tq;,w'*,,,/

dty'€,F)t ot{ :Jti fffi nl {;r -.W ,* frt-r:At
t\i'"i |o'#) ,o'rtr'r! ,9 ,yf *j ^r" :ilrr;A:- W

(;t3;3',sl-'-jt, TG'i; itj,1 .,si tL{ '_,ei,}6'

2732. Dari 'Ahta' bin Yasar, ia mengatakon, "Aku bertanya kepada

Abu Ayyub Al Anshari, 'Bagaimana biasanya kurban kalian di masa

Rasulullah SAW?' Ia menjawab, 'Ada seorang laki-laki di masa Nabi
SAW berkurban dengan seelar domba atas nama dirinya dan

keluarganya. Mereko ikut memakan dan memberikan makan,

sehingga orang-orang bangga, lalu merekn seperti yang kalian
lihat."' (HR. Ibnu Maj ah dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

Dari Asy-Sya'bi, dari Sarihah, ia mengatakan, "Keluargaku
membawaku ke tempat baru, dan aku telah mengetahui yang sunnah,

bahwa satu keluarga biasa berkurban dengan satu ekor dan dua ekor

domba, namun sekarang para tetangga menganggap kami pelit." (HR.

Ibnu Majah)
Pensyarah Rahimahullah Ta'ola mengatakan: Hadits di atas

menunjukkan bahwa seekor domba boleh dikurbankan atas nama satu

keluarga. Ada yang mengatakan hanya boleh untuk satu orang saja.

Tapi yang benar, bahwa itu boleh atas nama satu keluarga, walaupun

mereka berjumlah seratus orang atau lebih, sebagaimana yang telah

ditetapkan oleh As-Sunnatr.
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Bab: Menyembelih di Tempat Shalat, Membaca Basmalah dan
Takbir Saat Menyembelih serta Langsung Membagikan

,j-:*5u rtii* otr'^fr ,&Ut * ,* il f ,eE r"
1;jr'> rff, fi i.t t'd.rtti'q .tr$ lr1

2733. Dui Nafi', dmi Ibru Umu, dori Nabi SAW, balwasonya beliau
menyembelih don memotong (hewan kurban) di tempat pelaksanaan

shalat. (I{R. Al Buthari, An-Nasa'i,Ibnu Majah dan Abu Daud)

:t? e'A:;r,:t?Atb;-,oli 4;iffi n;t"oildlj.G *
.t:,*jr &,1a,s;; 6- rQ Jui,,".|,H. :rG: . 1?'€'b-'t
pjr';';;?t,ot '-.1r i,,.*i f ee*,.,1G i
,.;3L*1 )T:, rZJ i ,ft.di .l' yr,iu'";'ut'V',1;a.>1t
' ' .t..ci-r,.tttt.'rr,.. a. a!, i,.t-clc.

(r-21: yll f: J^>l ol-2;) .C>b f, .f" l, q:
2734. Dori Aisyah balwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk
dibawalcan domba biri-biri bertanduh lukinya hitam, perutnya hitam

dan matanya dikclilingi wortu, hitam. Lalu dibowakan l<epoda beliau
untuk disembelih, lalu beliou berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah,
bawakan pisau." Kemudian beliau berkata, "Asahkan dulu pada
botu." Maka Aisyah Wn melahtkannya, kemudian beliau
mengambilnya, lalu membawa biri-biri itu, kemudian beliau
membaringkowtya, lalu beliau sembelih seraya mengucapkan,
'Bismillaahi allaahumma taqabbal min Muhammad u,a aali
Muhamrnad wa min am*rsti Muhammad [Dengan menyebut nama

Allsh. Ya Allah terimalah dari Muhammad dan dari keluarga
Muhommad serta umat MuhammadJ.' Kemudian beliau

mengurbankannya." (I{R. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)
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2735. Dari Anas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW menyembelih dua

ekor biri-biri belang (berwarna putih yang bercampur dengan worno

hitam) dan bertanduk Alru melihat beliau meletakkan kakinya di atas

lambung biri-biri tersebut, membaca basmalah dan bertakbir, lalu
menyembelih keduanya dengan tangannyo." (HR. Jama'ah)

+{;ffi;ur J';:, fu:Ju tG *

"6'"#)i .;.t-{t i"ri t1r, t\t of:) ,:; lfii
(*6'u.t igrl .;it rU

2736. Dari Jabir, ia mengatakan, "i.asulullah SAW"beriarban
dengan dua domba, dan l<etika beliau menghadapkan hewan kurban

itu, beliau mengucapkan, 'Wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas
samaawaati wal ardha haniifan, wa maa ana minal musyrihiin, inna
shalaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil

'aalamiin, laa syariika lahu wa bidzaalika umirtu wa ana awwalul
maslimiin. Allaahumma minka wa laka 'an muhammad wa

ummatihi' fSesungguhnya alw menghadapkan wajahku kepada Rabb

yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan pasrah dan

aku tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya sholatht,

sembelihanlat, hidupku dan matiku honyalah milik Allah, Rabb

semesta alam, tiada selattu bagi-Nya. dan demikian itulah yang
dipe r intahkan kep adalu dan aku t ermnasuk or ang yong pertama-tama

berserah diri. Ya Allah, ini darimu dan untuk-Mu dari Muhammad
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dan umat Muhammadl." (HR. Ibnu Majah)
Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

(beliau menyembelih dan memotong (hewan kurban) di tempat
pelaksanaan shalat), menunjukkan dianjurkannya menyembelih di
tempat pelaksanaan shalat. Hikmahnya dalam hal ini adalah agar dapat

disaksikan pula oleh orang-orang miskin sehingga mereka bisa
mendapatkan daging kurban.

Ucapan perawi (lalu menyembelih keduanya dengan
tangannya), menunjukkan dianjurkannya seseorang untuk
menyembelih sendiri hewan kurbannya, tapi bila diwakilkan, maka itu
juga boleh, dan menurut An-Nawawi, tidak ada perbedaan pendapat

dalam hal ini.
Ucapan perawi (dan bertakbir), meunjukkan dianjurkannya

bertakbir di samping membaca basmalah, yaitu dengan mengucapkan
bismilloahi wallaahu akbar. Di samping itu dianjurkan pula
membaca ayat tersebut ketika menghadapkan hewan sembelihan ke
arah kiblat untuk disembelih.

Bab: Menyembelih Unta dalam Keadaan Berdiri dan Kaki Kiri
Depannya Terikat

Allah Ta'ala berfirman, "Maka sebutlah olehmu nama Allah
kctika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah
terikat)." Qs. Al Hajj (22):36) Al Bukhari mengatakan, "Ibnu Abbas
berkata bahwa shawaff adalatr berdiri."

t1tit4b,t.itn ,t;?i_it:i {ti ,F; e Jt ft ,* it f
(*'o;b 'ffi -u';L',i:'*)

2737. Dqri Ibnu Umar, bahwasanya ia melintas poda orqng yang
telah merundukkan hewan htrban untuk disembelih, maka ia berkata,
"Bangkitkan supaya ia berdiri dan teriknt. Ini sunnah Muhammad
SAW." (Muttafaq' Alaih)
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2738. Dari Abdurrahman bin Sabith, bahwasanya Nabi SAW dan
para sahabatnya biasa merryembelih unta dalam lceadaan l@ki

depannya terikat dalam posisi berdiri pada l<aki-lakinya. (HR. Abu
Daud, hadits mursal)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Muqayyadah

artinya terikat.

Bab: Waktu Penyembelihan

,;*i ?"; ffi lnt J'yr'{ e ^fi ,l;,^trt oQ, / .TL *
;fr ffi I' J";:, r? ,;*\i ;t;trf.rlI 'r^ tiy ,J:ft3v

ti:tE-'d.|i$'k'oi|J:t'e, ok a :Ju" 'k oi .t:t'*-i
@L';1\ i' r-u, i'lt,l:. & Ut'6; t u:, ,u?l

2739. Dari nna* bin Sufyan Al Bajali, bohwosanya ia
melaksanakan shalat pada hori ldul Adha bersama Rasulullah SAW.

Ketikn kembali, beliau mendapati daging dan sembelihan kurban
yang dikenali, maka Rasulullah SAW pun tahu bahwa hewan itu telah
disembelih sebelum pelalcsanaan shalat, makn beliau bersabda,
"Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat (Id) maka hendaklah
menyembelih yang lain sebagai gantinyo, dan barangsiapa yang
menyembelih setelah shalat maka hendaklah menyembelih dengan

nama Allah." (Muttafaq' Alaih)

l*, {fi ,i"yt, tstt; W lnt J'y-,6,,v :Ju 
7.,G ;
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2740. Dari Jabir, ia menuturkan, "Rasulullah SAW shalat mengimami
kami poda hari nahar di Madinah. Lalu ada beberapa orong yang
mendahului menyembelih karena mereka mengira bahwa Nabi SAW
telah menyembelih, maka Nabi SAW memerintahknn, agar orangyang
telah menyembelih sebelum beliu menyembelih supaya mengulangi
menyembelih yang lainnya, dan hendal*tya mereka tidak menyembelih
sampai Nabi SAW menyembelift." (HR. Ahmad dan Muslim)

';,^1i :#t|p'dt rs a ,F, ?T- e Ut ,Se ,'Js ,ri ,r
c1. t '6t(* &u)

2741. Dari Anas, ia berkata, Nabi SAW bersabda, pada hari nahar,
"Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat (Id) hendaHah ia
men gul ang." (Muttafaq' Alaih)

;irrL:rt

z5t

?qF':

Ay :*t# Ct ;|,4G4r)
.;^At zL aQijx*'";'ut

2742. Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: "Barangsiapa
menyembelih sebelum shalat (Id) berarti ia menyembelih untuk
dirinya sendiri, dan barangsiapa menyembelih setelah shalat (Id)
maka ia telah menyempurnakan sembelihannya dan sesuai dengan
sunnah lraum mus limin."

:Ju WUt* * ; ,? I ;; ;tcl, ,f
4/

Lc1t.,. Io'. ce1,
(J^>l ol1;) .C, **

2743. Dari Sulaiman bin Musa, dari Jubair bin Muth'im, dari Nabi
SAW, beliau bersabda, "Semua hari Tasyriq adalah hari untuk
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2744. Hadits serupa ini diriwayatkan :rgu ofrn Ad-Daraquthni dari
Sulaiman bin Musa, dari Amr bin Dinar, dari Nafi' bin Jubair, dari
Jubair, dari Nabi SAW.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat (Id)), ini
menunjukkan bahwa waktu penyembelihan hewan kurban adalatr
setelah pelaksanaan shalat Id.

Ucapan perawi (karena mereka mengira bahwa Nabi SAIV
telah menyembelih), konteksnya menunjukkan bahwa mereka hendak
mengikuti imam. Imam Malik berpendapat demikian, ia mengatakan,
"Tidak boleh menyembelih sebelum imam melaksanakan shalat,
khutbah dan menyembelih." Ahmad mengatakan, ,'Tidak boleh
menyembelih sebelum imam melaksanakan shalat, tapi boleh
menyembelih setelah imam melaksanakan shalat walaupun ia belum
menyembelih." Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Mereka telatr sepakat
tentang tidak bolehnya menyembelih kurban sebelum terbitnya fajar.
Kemudian bila tidak ada imam (pemimpin besar), maka setiap
pekurban berpatokan pada shalatnya sendiri. Rabi'ah mengatakan
tentang orang yang tidak mempunyai imam, bahwa bila ia
menyembelih setelah terbitnya matahari maka tidak memadai (tidak
dianggap sebagai kurban), dan bila menyembelihnya setelah terbitnya
matahari maka itu memadai." Dari keterangan yang ada, tampak
bahwa pendapat Malik lebih sesuai dengan hadits yang tercantum
pada judul ini.

Sabda beliau (Semua hari Tasyriq adalah hari untuk
menyembelih), pensyarah mengatakan: Hadits ini sebagai dalil bahwa
semua hari tasyrik adalah hari untuk menyembelih hewan kurban,
yaitu hari nahar (hari Id) dan tiga hari setelahnya. Abu Hanifah, Malik
dan Ahmad mengatakan, bahwa waktu menyembelih adalah hari
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nahar dan dua hari setelatrnya. Sa'id bin Jubair mengatakan, bahwa
waktunya adalah pada hari nahar saja bagi wilga kota dan hari-hari
tasyriq bagi warga pedesaan. Ibnu Sirin mengatakan, bahwa waktu
penyembelihan adalah khusus pada hari nahar. Al Qadhi
mengemukakan pendapat dari sebagian ulama, bahwa waktunya
adalah selama bulan Dzulhijjah. Itulah lima pendapat yang ada, dan
pendapat yang paling kuat adalah yang pertama berdasarkan hadits-
hadits tersebut.

Bab: Memakan dan Memberikan Daging Kurban serta Bolehnya
Menyimpan dan Dihapusnya Larangan Menyimpan Daging

Kurban

ot, ;*\ii:p !:at,yfi 1qi s^i'u;,Uu
'rx ok * .1d $lu ! ,6i rr>\r :Jw ,ffi
,r't;-t;*'a-'e\i tr$;Ar'"1 ,:t ,S;:, U,'fjs i;
i,A'S-s'| oi'qi:rju r':lri 61 :Jta .'!ir)t W ;t"ri*;:,

iti"st Soi r'rg# Ct,,iui iw u. lr;2:t
(4Llrt) .$1#j,r'r7itj

2745. Dari Aisyah, ia menuturkan, "Paro warga pinggiran berjalan
cepat untuk bisa menghadiri ldul Adha pada masa Rasulullah SAW,
lalu beliau bersabda, 'simpanlah ftinggo) tiga hari, dan bagiknn
sisanya.' Setelah itu mereka berkata, 'lYahai Rasulullah, orong-orang
membuat tempat air lulit dari hewan kurbon mereka dan
membekukan lemak di dalamnya-' Beliau bertanya, 'Mengapa
demikian?' Merekn menjawab, 'Engkau pernah melarang memakan
daging kurbsn setelah tiga hari.' Maka beliau bersabda,
'Sesungguhnya aku melarang kalian itu karena adanya orang-orang

ut.G f
) . tc t ,
*t)l cJf-l

llz 6 a

(lJ,t<i |*!'6/rt
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yang datangi. Korena itu, makanlah, simpanlah dan

shadaqahkanl ah."' (Muttafaq' Alaih)

6';j .e tx G"ri ri'i. irLi',. Jt'u ! k ,'JG -rL *
@L'AZ) .fr'rf'tfrt? :Jui ffi ar J';:,

2746. Dari Jabir, ia menuturkan, "Kami tidak memot an aaging
hewan kurban kami di atas tiga hari setelah hari Mina, kemudian

Rasulullah SAW memberikan rukhshah kepada kami, yang mana

b eli au b er s abda,' Makanl ah dan simponlah."' (Muttafaq'Alaih)

1# ar {;r * ," }lw\iiirtf k,!'q':
6e?\.ri*:.ir

2747.Dalam lafazhlain: "Kami pernah berbetral daging t urOo, poao
masa Rasulullah SAW ke Madinah." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

jc'i ,,r>\i 'rX. t:)At r"F Jsi
I .. a,z r,o J )zz

(.-ft*Jl-l gl*. ol;r;

2748. Dalam lafazh lain: "Bahwasanya

memakan daging kurban setelah tiga hari.
beliau mengatakan,'Makanlah, berbekallah
Muslim dan An-Nasa'i)

Nabi SAW melarang
Kemudian setelah itu

dan simpanlah."' (HR.

: l^il
,tf;r

q)
) cz

:Jr.t

\J"i? P u:W ir J'y, Jv:Js Lf"\i /*'*
J';', I )'j$ i6t iuir ir * }'A y"€'r \!C3x.W

/ a,

,fr,---,\t, |#?t frt? :Ju; to-dr eLtir i ga K Ji ,*'

Yaitu para warga pinggiran Madinah yang datang untuk mendapatkan daging
kurban. Mereka adalah golongan masyarakat yang lemah.
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2749. Dari Salamoh bin Al Alcwa' M, ia mengataknn, "Rasululullah

SAW bersabda, 'Barangsiapa yang berkurbon di antara kalian, maka

janganlah ada sisa dari daging kurban itu di rumahnya setelah tiga

hari.' Tatkola datang tahun yang selanjutnya para sahabat berkata,

'Wahai Rasulullah, apaknh kami harus melakukan sebagaimanq yang

kami lakukan pada tahun kemarin?' Beliau pun bersabda, 'Makanlah

dan berikanlah makan orang lain serta simpanlah (daging kurban

tersebut), sesungguhnya pada tahun itu (yalcrti tahun lalu), manusia

dalam keadaan yang payoh, maka aku ingin lmlian turut membontt). "'
(Muttafaq 'Alaih)

'd'&i ,Lr;'j (,iu '"i |^* ffi i' J';,..; i,Ss
t

*Ii'q#'r';,.;i ir'111 .uilt ?$ & w ;:*bi "J:)i * .,* ,O 
Ir"

2750. Dari Tsoubon, ia menuturkan, "Rasullrllah SAW menyembelih

hewan kurbannya, kemudian beliau bersabda, 'Wahai Tsauban,

siapkan untukku daging yang ini.' Don aku masih terus menyiapkan

maksnan beliau dari daging itu hingga beliau tiba di Madinah." (HR.

Ahmad dan Muslim)

?F frts't o ,!-yr $f 6-:W ;nt J'y,i$ ,iG #'oj *
ru;"'--ljLielut S'*, J\rr<t {)ya'; nv\i
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il-j"'ur;> .t)t'ib t#L t+?t 11? ilw .t1:rei ruv?, rSs ,jd .6:Lj t*
2751. Dari Abu Sa'id, bahwasanya Rasulullah SAW bersabdq,

"Wahai warga Madinah, janganlah kalian memakan daging kurban

melebihi tiga hari." Kemudian mereka mengodu kepada Rasulullah

SAW, bahwo mereka memiliki keluarga, pembantu dan pelayan. Maka

beliau pun bersabda, "Makanlah kalian, dan berilah makan (kepada

orang lain), lalu tahanlah dan simpanlah." (HR. Muslim)

,O. O /
dLr er '9
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2752. Dari Buraidah, ia mengatakan, "Rasrr'ui,";i S:;, ';'::bda.
'Dulu aku pernah melarang kalian memakon ciag.rg r:,-:,;c ,;:;ialt
tiga hari, hal itu agar orang yang berkecukupan bi-.o i',:o''ll=.: ..;:;.i,t
orang yang tidak berpunya. (tapi kini), makanloh a!r'.;,:? 4€'tlritt
kalian hendak dimakan dan berikanlah mqkon r-;g1;g;;,; -irri.l
simpanlah (sebagian)." (HR. Ahmad, Muslim dan .\t-Timtiz:. ta

menshahihkannya)

Sabda beliau (lYahai Tsauban, siapkan untukku daging tang
ini), tm pernyataan yang menun-iukkan bolehnya menf impan daging
kurban lebih dari tiga hari dan bolehnya berbekal dengannia. .,uS;

menunjukkan disyariatkannya daging kurban untuk rnusafir cian '.::=
muqim (non musafir). Demikian menurut pendapat Jumhur.

Ucapan perawi (hasyamun {pembantaf), pata ahli bahasa

mengatakan, al hasyam adalah yang membantu nlelaksanakan urusan

orang lain. An-Nawawi mengatakan, "Seolah-otrah ftasyarr itu lebih
umum dari pada khadam (pelayan), karena itulah disebutkan keduanya
sebagai bentuk redaksi penyebutan yang khusus setelah menyebutkan
yang umum."

Sabda beliau (makanlah apfi yang menurut kalian hendak
dimakan), ini menunjukkan tidak ditetapkannya kadar daging kurban
yang dimakan oleh pekurban, maka pekurban boleh memakan
semaunya dari hewan kurbannya, walau pun jumlahnya banyak,

selama itu tidak terlalu banyak, hal ini karena ucapan beliau disertai
dengan ucapan lainnya (dan berikunlah makan).

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarar: Akhir waktu menyembelih

hewan kurban adalah di akhir hari tasyriq. Demikian menurut Asy-
Syaf i dan salah satu pendapat Ahmad, dan ia tidak menghapus

haramnya menyimpan daging kurban pada masa sulit, karena kondisi
itulah yang mengharamkannya. Demikian juga menurut pendapat
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2753. Dari Ali bin Abi Thalib M, ia *rnurriOon,'"Rorulultah SAIV
menyuruhku untuk mengurusi hewan kurbonnya dan menyodaqahkon
daging, kulit dsn isi perutnyo, dan agar aku tidak memberikan apa-
apa kepada orang yang menyembelihnya." Io mengatakan, "Komi
memberinya (upah) dori yong kami miliki." (Muttafaq 'Alaih)

;l,Jw ,?G tr* dt oi;?i,ur3' ; i;tsLi ,* c.,i ?
yf ;p '€n ),,f: yx'o"; ,{w!i r;ri; ,t'oi'rkii *
f*r ,**\i,s"l4ltflr; f# \") ,& G L flE €

segolongan ulama.

Bab: Menyodaqahkan Kulit dan Isi Perut Hewan Kurban serta

\'t 6i#"rf t:Ji.-l t;:#')
t.c1t,. oto I "l'-'(J^--l oty.1) .,+:a:, ji lrs-t

2754. Dari Abu Sa'id, bahwasanya Qatadah bin An-Nu'man
memberitahunya, bahwasanya Nabi SALY berdiri (di tengah jama'ah
haji) lalu bersabda, "Sesungguhnya aku pernoh memerintahkan
kepada kalian agar tidak memakon daging kurban melebihi tiga hari,
agar itu bisa mencukupi kalian. Kini aku menghalalkan itu bagi
kqlian, makanlah dari itu sesuka kolian dan janganlah kalian menjual
daging hadyu dan daging kurban. Makanlah, shadaqahkanlah dan
manfaatkanlah kulitnya tapi janganlah kalian menjualnya, dan bila
kolian telah meberikan sebagian dagingnya, maka makanlah sesuka
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kalian." (HR. Ahmad)
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan Ali

(dan agar aku tidak memberikan apa-apa kepada orang yang
menyembelihnya), ini menunjukkan bahwa penyembelih tidak diberi
bagian dari hewan kurban, tapi maksudnya tidak demikian, akan tetapi
maksudnya adalah ia tidak diberi upah dari hewan kurban. Maka
upahnya itu diberi dari harta lain. Al Qurthubi mengatakan, "Hadits
ini menunjukkan bahwa kulit dan isi perut hewan kurban tidak boleh
dijual karena masih termasuk kategori daging, dan memberikannya

termasuk hukum memberikan daging kurban. Ulama telah sepakat

bahwa daging kurban tidak boleh dijual, demikian juga kulit dan isi
perutnya."

Sabda beliau (dan manfaatkanlah kulilnya tapi janganlah
kalian menjualnyo), ini berarti diizinkan untuk memanfaatkannya
tanpa menjualnya.

Bab: Izin Menyembelih untuk Orang Lain

r;- at .',i 
9tf:ti ruilL,Jtt ffi at J,.-rhi ,a';/. ir * f

4 o1 .....t"- 11 ,>t1:i.,# @ i' l?r J;:;;.it?.i- i ,iSt
jJ ,,Arr.'d;)t Ai, "6:iAtp;i'r"i; c;
i:JG,riri tj6 6:du'F*; t&i?#ot

(g;fjSsi itrrl .giriu
2755. Dari Abdullah bin Qurth, bahwasanya Rosulullah SAW
bersabda, "Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adaloh
hari nahar (Idul Adha), kemudian hari al qarr ftari menetap).

Kemudian diserahkan kepoda Rasulullah SAW lima atau enam hewan
kurban untuk disembelih, maka beliau pun menghampiri dan
mengamatinya unluk memilih mona yang lebih dulu alran disembelih.
Setelah merebahkannya, beliau mengucapkon kata-kata dengan pelan
sehingga aku tidak memahaminya, lalu alat tanyakan kepoda orang-
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orang yang di dekatku, 'Apa yang beliau ucapkan?' Mereka

menjawab, 'Siapa yong mau, silakan memotongnya'"' (HR' Ahmad

dan Abu Daud)
Pensyarah Rahimahullqh Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

(hari al qarr) adalah setelah hari nahar. Disebut demikian karena

orang-orang menetap di Mina.
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KITAB AQIQAH DAN SUI\INAH KELAHIRAN

Bab: Aqiqah dan Sunnah Kelahiran

}^-& l#,'{:# ir J';:.,iG,i$'-s8; rc;.otr* *
41-t* vr Lc;ir ir31 .,ss\i a rrul't, ,r1; ^L t:;_l,lv

2756. Diriwayatkan dori Salman bin Ammar nilr-OtrOr, ia berLta,
Rasulullah SAW bersabda, "Pada setiap anak yang dilahirkan ada
aqiqahnya, maka tumpahkanlah daroh untulorya dan buanglah
sesuatu yong mengganggu (rambut)nya." (HR. Jama'ah kecuali
Muslim)

'^-b it ,a;U"'*, r>"k ,W.l,r jF, Ju :Jvi:;r'*\_. . -. . _ ,

<feu'-jt itSb:r'-^;-st irrrl .Lir'*::, ,t ;3-r ^nL ?;
2757. Dari Samurah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda,
'Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, maka disembelihkCIn
(kambing) untulotya pada hari ketujuh, diberi nama dan dicukur
kepalanya pada hari ffz." (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh
At-Tirmidzi)

,*t )9* otlu 1fi,*:ffi ar J;r i6 'Ud
t. a . , I . cl,, .tzc'e tzz6;;qi ,€r,;ti 3;l;tjt .aG \(;t

2758. Dari Aisyah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabd4
'(Aqiqah) untuk anak lakiJoki adalah dua ekor kombing yang
sebanding dan untuk anak perempusn satu ekor kambing." (l*,.

**G t
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Ahmad dan At Tirmidzi, ia menshahihkannya)

^;rdt 
g "J,,:'o:t W it J'y, 6]l :J;,il "up1

(*;r1 ut, i;i;t'ri> .;*
2759. Dalam lafazhlain: "Rasulullah SAW memerintahkan knmi agar
mengaqiqahi bayi perempuan dengan satu ekor l<nmbing dan bayi
laki-laki dengan dua ekor kambing." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

* € ,i* 4t ,f W it'J'y., -fr6t ,^tii ;,5 ?i'*
irrl .Gq')i t GVi €';i,tj ,i;6.,lil ;pj otlua yir

qi;\2'1',c ,-'-it r'.tAi
2760. Diriwayatkan dari (Jmmi Karzin At Ka'biyah, Uon orrryo io
pernah bertanya kepada Rasulullah SAIV tentang oqiqah, maka

Rasulullah SAW menjawab, " (Aqiqah) untuk bayi lakiJaki adalah dua

ekor kambing dan untuk bayi perempuan satu ekor. Dan tidak apa-

apa bogi kalian, baik kambing itu jantan maupun betina." (HP*
Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

*ffii' J'rJ,1$:lu:'e'*ij'*#/ )f r
,*t J";', u:rju p); ;f rfig* .o'.i,Jit 'Tf , :sw .a;t:st

i, o. z,) czo-1o2o a , i o. 'r.'-oi) f dJ--{ .)l cS.i/ 
'.r| 

Jr, :Jt .'^) :i'; llrti * Aft; Ct

;.t; *f lrrl ir''t-r,rar-*i ut::u*'ot.; ,fit * ,}il
,'., o,.. ., .

(jt*:ll_1 :1b

2761. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakelmya, ia
menuturknn, "Nabi SAW ditanya tentang aqiqah, maka beliau
menjawab, 'Aku tidak suka 'uquq ftedurhakoan).' Seolah-olah beliau
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tidak menyukai sebutan tersebut. Mereks berkata, 'W'ahai Rasulullah,
yang lrnmi tanyakan kepadamu itu adalah tentang seseorang yong
mendapat lrelahiran analvtya.' Beliau menjawab, 'Barongsiopa di
antara kalian yong ingin menyembelih atas nama anaknya, maka
hendakloh ia melakukan. Untuk bayi lakiJaki dua ekor kambing yang
sebanding, dan untuk bayi perempuan satu ekor."'(HR. Ahmad, Abu
Daud dan An-Nasa'i)

il'r;,*,;iW o;rli1? * yri * *;
"# e;r- |rlt ts:')t i\r1 .'A,r'nL l.t\i yy

o/ c /

J.P 8
/o,

4-rl- e -. \J-

I ot,(*ts
2762. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeWa,
bahwasanya Nabi SAW menyuruh memberi nama anahtya pada hari
ketuiuh, membuang penyakit (rambut kepala)nya dan
mengaqiqahinya. (HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan
gharib.")

,io'Ct i>,; t 9:u.u) tit *ot €, k,io ,*\i',:.i;. *
'*i; #, ,i* U'il e?,1-)t, ir ,r* ffi .g"rl;i;'&:

(!rr:r'r!1 i|r> .otlriL't 'ifi',
2763. Dari Buraidoh At Aslami, ia menuturkan, '''Kami'di masa

Jahiliyah, apabila salah seorang dari knmi baru mendapat kelahiran
anah malra disembelihkan seekor lmmbing dan darah kambing itu
dioleskan l@ kepala sang bayi. Tetapi tatknla Allah telah
mendatangkan Islam, maka komi merryembelih kambing, lalu kami
mencuhtr lrcpalonya dan kami membalurinya dengan zafaran." (tlR.
Abu Daud)

.*k *K #\ r;Jt r 6? # ir J;r'oi o;+ ;.1 r
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2764. Dari lbnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW telah mengaqiqahi
Hasan dan Husain, masing-mosing satu ekor domba. (HR. Abu Daud
dan An-Nasa'i)

, o. a t. c I4-:c.H dl tJ,l -;t.,i'$ e) *; r;rt oi 
;.t.,

lz

d6-blo
/o.

,J.l f

d *ir1b ,#t;ir) ;b # v ,ffi lnr J"y-,'Jw {5"
/ o, 6. .

,-f *-s-y ut'-t'at
t.c I

1J^>l\
2765. Dari Abu Rafi', bahwasonya ketika lahirnya Al Hasan bin Ali,
ibunya, yalmi Fathimah, hendak mengaqiqahinya dengan duo ekor
domba. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau
mengaqiqahinyo, akan tetapi cukurlah rambut kepalanya dan
bershadaqahlah dengan perak seberat timbangan rambutnya. "

Kemudian ketika Al Husein lahir, ia melakuknn seperti itu juga. (HR.
Ahmad)

'inr q tr)t )if 
'€;t:'i 6 ;nt J'y, -ri, i,Ss gr, c.i ,r

tz 6 , .' , . o,G^.>E-p: qulf: t)$';t ,tu-St ,3;i itjr> .,.:yLJtr^A"6

q;r^iAt :\ti'|
2766. Dari Abu Rafi', ia menuturkan, "Aku telah melihat Rasulullah
SAW adzan seperti adzan shalat pada telinga Al Husein bin Ali ketika
Fathimah melahirkannya." (HR. Ahmad. Diriwayatkan juga oleh Abu
Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya. Namun pada riwayat
keduanya disebutkan "A1 Hasan.")

Jyr.|aAL

i :i'

it'd.i6 ,i$ ,6):cuU # ?fLi ,;i;
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2767. Dari Anas, bahwasanya (Jmmu Sulaim melahfrkon onr,, tok-
laki. Lalu Abu Thalhah berkata kepadaku, "Jagalah anak itu sampai

engkau membawanya kepada Nabi SAlt." Lalu ia membawanya

kepada beliau, dan Ummu Sulaim membawakan kurma bersamanya,

kemudian Nabi SAW mengambilnya lalu mengunyahnya, kemudian

mengambil kembali dari mulutnya, lalu memasukkan ke mulut si bayi
dan mentahnilcnyaa dengan itu, lalu menamainya Abdultah. (Muttafaq

'Alaih)

"e W";-T iy*f ,r,i i tpL.;,i its * i rW- *'P i*W U' & d.c *f'it'1* & e'y'u)
:'JtJ WUt'6trL$ 

'*U,*" 
,itr*i'$;lu ,!ii

:Jes tii. '..r 6 :J$.i,r j* G" itfi ,ti,f'il ,S* t'r4t ;i
@?|rt) .;lt y; ;r% .r*J:t *i fr,i,'li .L;^;

ZrAg. Dari Sahl ir, So'd, ia menuturkan, "Al Mundzir bin Abu Usaid
dibawakan kepada Nabi SAW setelah ia dilahirkan, kemudian beliau
meletakkannya di atas paha beliau, sementara Abu Usaid duduk, lalu
Nabi disibukkan dengan sesuatu di kedua tangannya, lalu Abu Usaid
meminta agar anak itu diangkat, maka ia pun mengambilnya dari atas

paho beliau. Setelah Nabi SAW selesai dengan urusannya, beliau
bertanya, 'Mano bayi itu?' Abu Usaid menjawab, 'Sudah kami

kembalikan wahai Rasulullah.' Beliau bertanya lagi, 'Siapa

namanya?' Ia menjawab, 'Fulan (si Anu).' Beliau bersabda, 'Tidak,

4 tatrnik adalah mengolesi langit-langit mulut bayi dengan sesuatu yang manis
dan halus, seperti madu dan serupanya.
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akan tetapi namailah ia Al ]ulundzir.' Maka sejak saat itu ia dinarnai
Al Mundzir." (Muttafaq'Alaih)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Pada setiap anak yang dilahirkan ada aqiqahnya). Aqiqah adalah
sembelihan yang disembelih atas nama bayi yang baru dilahirkan. Al
'Aqqu artinya merobek dan memotong, sebab penam.umnya adalah
karena merobek tenggorokannya dengan disembelih. Kata aqiqah
digunakan j,rga unruk rambut bayi, bahkan Az-Zamal<hsyari
menganggapnya sebagai asalnya, sedangkan penamznn untuk domba
yang disembelihnya adalah catutan dari asal kata tersebut. Saya

katakan: Sebagian orang Arab menyebut penyembelihan anak domba
dengan 'aqqah.

Sabda beliau (maka tampahkanlah darah untuknya),
berdasarkan hadits ini dan hadits-hadits lainnya, ada sebagian orang
yang berpendapat bahwa aqiqah itu hukumnya wajib. Mereka yang
berpendapat seperti ini adalah golongan A^-Zhahiri dan Hasan
Bashri. Adapun Jumhur berpendapat bahwa hukumnya sunnah,
mereka berdalih dengan sabda Nabi SAW (Barangsiapa di antara
kalian yang ingin menyembelih atas nama anaknya, maha
hendaklah ia melakukan).

Sabda beliau (dcn buanglah sesuEtu yang mengganggu
(rambut)nya), maksudnya adalah mencukur rambut kepalanya.
Disebutkan di dalam Al Fatfu, "Yang lebih utama adalah memaknai 'al
odzaa' dengan pengertian yang lebih luas daripada mencukur rambut
kepala."

Sabda beliau (Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya),
disebutkan di dalam An-Nihayah: Makna sabda beliau (tergadai
dengan aqiqahnya) adalah, bahwa aqiqah itu lazim, harus dipenuhi.
Perumpamaan kelazimannya dan belum bebasnya adalah seperti status
barang yang digadaikan yang masih berada di tangan orang yang
menerima gadaian.

Sabda beliau (maka disembelihkan (kambing) untuknya pada
hori ketujuh), ittr menunjukkan bahwa waktu aqiqah adalah pada hari
ketujuh setelah kelatriran. At-Tirmidzi mengutip pendapat dari para

ahli ilmu, bahwa mereka menganjurkan aqiqah pada hari ketujuh, jika
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tidak bisa, maka pada hari keempat belas, dan jika tidak bisa juga

maka pada hari kedua puluh satu. Asy-Syaf i mengatakan, "Tidak

ditangguhkan dari tujuh hari, ini sebagai pilihan. Bila ditangguhkan

hingga baligh, maka gugurlah aqiqah darinya, tapi bila ingin

mengaqiqahi dirinya sendiri, maka boleh melakukannya."

Sabda beliau ((Aqiqah) untuk anak laki-laki adalah dua ekor

kambing yang sebanding), Abu Daud mengatakan, "Yakni yang sama

dan seta.ra." Pensyarah mengatakan: Hadits-hadits ini menunjukkan

bahwa yang disyariatkan dalam aqiqah adalah dua ekor domba bagi

bayi laki-laki, demikian menurut pendapat Jumhur, adapun Malik

berpendapat, masing-masing satu ekor untuk bayi laki-laki dan bayi

perempuan berdasarkan hadits Buraidah dan Ibnu Abbas. Pendapat

ini dibantah, bahwa hadits-hadits yang menyebutkan dua ekor untuk

bayi laki-laki adalah mencakup tambahan sehingga lebih utama. Ada
juga yang mengatakan, "Pernahnya Nabi SAW mengaqiqahi dengan

seekor domba menunjukkan bahwa dengan dua ekor itu dianjurkan,

bukan ketentuan."

Ucapan perawi (Rasulullah SAW adzan seperti adzan shalat

pada telinga Al Husein bin Ali ketika Fathimah melahirkannya),ini
menunj ukkan dianj urkannya adzan pada telinga bayi ketika dilahirkan.

Ibnu As-Sunni meriwayatkan secara marfu' dari hadits Al Husein bin

Ali, "Barangsiapa dikaruniai anok lalu mengadzaninya di telinga

kanannya dan iqamah pada telinga kirinya, maka anak itu tidak aknn

diganggu oleh jin."
An-Nawawi mengatakan, "IJlama telah sepakat dianjurkannya

mentahnik (mengolesi langit-langit mulut) bayi dengan kurma setelah

ia dilahirkan. Bila tidak ada kurma, maka dengan yang lainnya yang

setara atau yang rasa manisnya mendekatinya'" Ia juga mengatakan,
o'Dan dianjurkan agar yang mentahnik itu adalah orang yang shalih

dan diharapkan keberkahanannya, baik laki-laki maupun perempuan."
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Bab: X'ara' (Penyembelihan Anak Pertama Unta) dan 'Atirah
(Penyembelihan Kambing Pada Bulan Rajab) Serta

Penghapusannya

,e ^'""i,?uqw Ut e Cii &,JG * i * *
;4i*l'* F"€-i,yt f *',},:,;6:u i:A

I c-z l-c't 1...
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<-rk.;; rii:)vj,!6-t )g o^t1

2769. Dari Mikhnaf bin Srlor*, ia meiuturkan, "Ketika'*o*i rrirng
wukuf di Arafah bersama Nabi SAW, alat mendengar beliau bersabda,
'Wahai manusia, diwojibknn pada setiap keluarga pada setiap
tahunnya, latrban dan 'atirah. Tahukah kalian, apa itu 'atirqh? Yaitu
yong biasa kalian nomakan rajabiyah."' (HR. Ahmad, Ibnu Majah
dan At-Tirmidzi, iamengatakan, "[ni hadits hasan gharib.")

2770. Dari Abu Razin Al 'Uqaili, ia berkata, "Wahai Rasulullqh, lumi
biasa menyembelih sembelihan pada bulan Rajab, lalu kami
memakannya dan memberikan kepada orang yang datang kepada
kami." Beliau berkata kepadanya, "Itu tidak apa-apa." (HR. Ahmad
dan An-Nasa'i)

iG,7r'>it*'q.ffi I' Jhefi,)p / ?)at f'-;a Ai Lii* o :Jrs sia4 4;st ,yt J';,, 6" ,lb,
lsi ;t:):) .:"*i /t €'4 I i*' ;3 r iu U:) L?"
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2771. Dari Al Harits bin Amr, bahwasanya ia berjumpa dengan

Rasulullah SAW pada waktu haii wada. Lalu seorang laki-laki

berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana tentang fara' dan 'atirah? "

Beliau menjawab, "Barangsiapa hendak menyembelih fara' silaknn

dan siapa yang tidak mau makn tidak usah menyembelih- Dan

barangsiapa yang hendak menyembelih 'atirah silakan dan siapa

yang tidak mau maka tidak usah. Pada domba ada kurbare." (HR.

Ahmad dan An-Nasa'i)

lt.cl o .
A-t*) .9

,iL-? ;*"'qi e,^.ts.t*;t ils tr:j\: a ,f , €*at
rj1 ,;rr 'J';:., 

{- :}t ,y;iA i'Jc .r}*it |y't}?or 4i;t
.to'',t' :ffi ir iPl |Sw ,iG vl.;U o ';.gu,;lt €G; Li k

;-ui ,'pi '.r riy T *!Li; fsfr ,Li /t q y.L'F
11 i:;Jr ;0r> .lk i ut Ly'*t /.t & * u:#',

<Uu|jt
2772. Dari Nubaisyah Al Hudzali, ia menuturkan, "seorang lakf-tokt

berkata, 'l(ahai Rasulullah, dulu maso maso jahiliyah kami biasa

menyembelih 'atirah pada bulan Rajab. Apa yang engkau perintahkan

pada kami?' Beliau bersabda, 'sembelihlah karena Allah, pada bulan

apa saja, don berbaktilah kepada Allah 'Azza wo Jalla serta beriloh

makan (lcepada orang lain).' Laki-laki lainnya berkata, 'Wahai

Rasulullah, dulu pada masa jahiliyah kami biasa menyembelih fara'.
Apa yang englau perintahkan pada kami?' Rasulullah SAW bersabda,

'Pada setiap gembalaan domba ada fara' (anak pertama) yang

ditinggalkan oleh domba-dombamu, hingga ketika ia sudah bisa hamil

engknu menyembelihnya, lalu bershadaqah dengan dagingnya pada

:)s "'*)tra)t
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ibnu sabils, karena hol itu adatah tcebaitran.'' (HR. Imam yang lima
kecuali At-Tirmidzi)

S"i 1ir: ip\rLi v,ffi lnt Ji,iG,iGi;;'sri *
o7. t'lt ' 

c

@L W),; )'qi 46,'trXt|';i d" t:6' gtfut

2773. Dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW
bersabda, 'Tidak adafara' dan tidak ada 'atirah.' Fara' adalah anak
unta pertama yang dilahirkan untuk mereka lalu mereka
menyembelihnya, sedangknn 'atirah adalah domba yong disembelih
pada bulan Rajab." (Muttafaq 'Alaih)

(r,.-f',t1r> .tj
2774. Dalam lafafu lun "Tidak
dalam Islom." (HR. Ahmad)

<l3frtr'c;f lti .i46 Llr * e,!r:!|l:
2775. Dalam lafaz}n lain: "Baltwa beliau melarang fara' dan 'atirah.u
(HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

(,*;iitt:r>.'":FrrLjv 'i6 W CtLi,p;.t rtrt L.p )

)-2 p>t-,Xt €.;ry'l :!'e.:
ada 'atirah dan tidak ada fara'

2776. Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW

fara' dan tidakpula 'atirah." (I{R. Ahmad)
bersabda, "Tidak ada

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(al faraai') adalah bentuk jamak dari kata fara', yaitu anak yang
pertama kali lahir dari binatang ternak. Dulu mereka biasa
menyembelihnya tapi tidak memanfaatkannya, hanya sekadar
mengharapkan keberkahan pada induknya agar banyak anaknya.
Demikian menurut persepsi para ahli bahasa dan segolongan ahli ilmu,

' Orang yang kesulitan dalam perjalanannya karena kehabisan bekal.
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di antaranya adalah Asy-Syaf i dan para sahabatnya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa fara' adalah anak pertama unta, demikian
menurut penafsiran di dalam Shafuifu Al Bukhari dan Shafoifo Muslim
dan Sunan Abi Daud, mereka mengatakan, "Mereka biasa

menyembelihnya untuk dipersembahkan kepada para tuhan mereka."

Ada juga yang mengatakan, "Yaitu yang pertama lahir setelah jumlah

unta mencapai seratus, lalu mereka menyembelihnya." Adapun Al
'Atirah adalah sembelihan yang mereka sembelih pada sepuluh hari
pertama bulan Rajab dan mereka menyebutnya Rajabiyah. An-
Nawawi mengatakan, "IJlama telah sepakat mengenai penafsiran
'atirah dengan penafsiran tersebut." Selanjutnya pensyarah

mengatakan: Para ulama berbeda pendapat dalam menyimpulkan dari
hasil penyatuan hadits-hadits tersebut, di antaranya ada yang

rnengatakan, "Hadits pertama mengisyaratkan sunnah, sedangkan

yang berikutnya mengindikasikan wajib." Demikian menurut
segolongan ahli ilmu, di antaranya Asy-Syaf i, Al Baihaqi dan yang

lainnya. Ada golongan lain yang menyatakan dihapus, Al Qadhi Iyadh
menyatakan bahwa Jumhur ulama berpendapat demikian. Pendapat

yang paling tepat adalah menyatukan semua pendapat itu, dan hal ini
tidak bertentangan dengan riwayat yang melarang, karena pengertian

larangan yang hakiki, bila itu berarti pengharaman maka akan

menafikan riwayat lainnya. Jadi diperkirakan bahwa larangan itu
berlaku bila penyembelihan itu dimaksudkan untuk berhala, dalam hal
ini larangan itu diartikan dengan pengertian hakiki. Namun bila
maksud penyembelihan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah,
maka tidak terlarang. Ada yang mengatakan, bahwa maksud
peniadaan di sini adalah menyatakan ketikdaksamaan pahalanya

dengan pahala kurban, atau sebagai penegasan anjuran berkurban.
Asy-Syaf i telah berdalih dengan hadits, "Sembelihlah karena Allah,
pada bulan opa saja" bahwa ini menunjukkan disyariatkannya
menyembelih hewan kurban setiap bulan bila memungkinkan.
Wallahu a'lam.
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